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Belterjesebb keresztyén munkásságot. . . 
Az egyházpolitikai törvények új és nehéz 

viszonyok közé helyezték a keresztyén egyháza-
kat. A vallás szabad gyakorla ta folytán az egy-
házhoz való tar tozás vagy nem-tar tozás szabad 
erkölcsi alapra, a tagok önkénytes hitbuzgósá-
gá ra helyezkedett . A gyermekek vallásos neve-
léséről intézkedő törvény következtében vegyes 
házasságoknál az erősebb hitű házasfél akara ta 
szabja meg a leendő gyermekek vallási hovatar-
tozását. Egyházi esketós, házassági álclás igénybe-
vétele a hívek hi tbuzgóságán fordul meg s 
vegyes feleknél annak a félnek templomában tör-
ténik meg, a melyik inkább ragaszkodik a hité-
hez. Szóval az egyházi ós valláserkölcsi élet 
súlypont ja a szabad és önkénytes hitélet ós hit-
ero mezejére helyezkedett át. Erről az »új rendet 
körüli eddigi tapasztalatok teljesen meggyőzhettek 
mindenkit , a ki látni akar . Tény, hogy a hol 
hitközöny vagy csak hitbeli lazulás esete forog 
fenn, ott az ú j házasok nem mennek esküvőre, 
a vegyes házasfeleknél gyakori a »reversalis«, 
sőt az egyházi adó vagy más okok miatt nem 
ri tka a hi thagyás, a szektákhoz vagy a nagyobb 
felekezetekhez való á t térés . Egyes gyülekezetek-
ből megdöbbentő adatok kerül tek e tekintetben 
nyilvánosságra, s jó szerencse, hogy ez az egy-
házi és valláserkölcsi válság ez ideig legalább még 
nem egyetemes, nem széles k i ter jedésű s most 
még csak szórványosan jelentkezik 

De kétségtelen, hogy jelentkezik. Hivatkoz-
ha tunk az esketési statisztikára, mely azt mutat ja , 
hogy át lagban csekély, ele egyes helyeken nagy 
percentben (tudunk gyülekezetet, melyben töme-
gesen) kerülik az új házasok a templomot és az 
esketést. S talán még inkább bizonyíthatunk azzal 
az ál talános ténynyel, hogy lelkészeink országszerte 
ós felekezeti különbség nélkül stólaveszteségröl 
panaszkodnak és stólakárpótlásért mozgolódnak. Azt 
csak mellékesen említ jük föl (mert statisztikát 

még nem lehet róla csinálni), hogy a vegyes 
házasságok révén hány lélek-veszteség ér te és 
fogja érni mindazokat az egyházakat, melyek tag-
jainál gyenge lábon áll a hi tbuzgóság és a hit-
hűség. 

Az itt felsorolt tényekben két nagy baj 
magva rejlik. Egyik a látható, a külső egyházi, 
mely a papi jövedelem csökkenése által első sorban a 
papságot sújtja, ele közvetve az egyházat is mé-
lyen érinti. Gyengíti a különben is gyenge lel-
készi fizetéseket, ront ja a papi állás amúgy is 
megviselt vonzóerejét , elkedvetleníti a mostani 
papi nemzedéket , eltereli az egyházi szolgálattól 
a tehetségeket s a szellemi clecaclentia lej tőjére 
jut ta t ja a közegyházat. A papnöveldék elnéptelene-
dése s a tehetséges ifjak elmaradása már is aggasz-
tólag jelzi a közel jövőben bekövetkező nagy hanyat-
lást. A másik nagy baj a valláserkölcsi. Az es-
ketés mellőzése, a gyermekek eligórése, a gyakori 
ki térés: mind megannyi külső tüne te a belső 
valláserkölcsi élet meglazulásának; jele annak , 
hogy a hitközöny, a vallási nembánomság, az 
erkölcsi ellankaclás annyira nőtt az illetőknél, 
hogy egy kis stóláért vagy egyházi acló miatt 
hi töket is haj landók vagy eltagadni, vagy meg-
változtatni. Ez a valláserkölcsi baj még nagyobb, 
mint az első, mer t ez már nemcsak az egyházat 
sorvaszt ja ós gyengíti, hanem e mellett az egyén 
földi és mennyei boldogságát is kockáztat ja . S 
minél az egyházi, mind a valláserkölcsi baj oly 
komoly és oly veszedelmes, hogy orvoslásáról 
minden komoly keresztyénnek nemcsak gondol-
kozni, ele múlhatat lanul tenni is kell; tenni any-
nyival is inkább, mer t az ily erkölcsi bajok 
ragályos természetűek, észrevétlenül te r jednek 
és rohamosan elharapóznak. 

Ezeknek az egyházi és valláserkölcsi bajok-
nak csak egyetlen egy biztos gyógyszerök van 
s ez: a belterjesebb keresztyén munkásság. 

Belter jesebb keresztyén munkásság alatt úgy 
a hivatalos egyházi, mint az önkénytes valláserkölcsi 



tevékenység intensivebbé tételét értjük. A lelkész 
részéről tiszta igehirdetést es ci functiók lelkes 
végzését a templomban, gondos hitoktatást az 
iskolában és a konfirmándusok körül, buzgó lelki 
gondozását az ifjúságnak, a vegyes házasoknak, 
a templomkerülőknek s általában a belmissziói 
tevékenység megindítását és kitartó vezetését a 
gyülekezetben. Ezek nélkül nem képződhetik hit, 
nem fejlődhetik buzgóság, nem alakulhat ki egy-
házi és gyülekezeti jó közszellem. Csak meg kell 
figyelni: a hol élettelen az igehirdetés, hanyag 
a katekizálás, laza a cura pastoralis, nincs bei-
missziói tevékenység: ott minél nagyobb a gyü-
lekezeti tagok száma, annál lazább azoknak egy-
háziassága, annál csekélyebb a buzgósága, annál 
meddőbb a hite, annál üresebbek a templomok. 
És viszont, a hol a buzgó igehirdetést gondos 
katekizáció, ezt lelkiismeretes pastoralis és bei-
missziói tevékenység egészíti ki, ott az álmosak 
is felserkennek, hiterő és keresztyén élettevé-
kenység fakad a gondos munka nyomában, a 
gyülekezet belsőleg és külsőleg épül, s minde-
nek ékesen és szép renddel vannak az eklézsiá-
ban. Azért hát belterjesebb keresztyén tevékenységet 
sürgetünk az egyházban. 

Amcle a lelkész az egyházban egymaga nem 
tehet mindent, mondhatnám: nem tehet sokat. 
Munkatársakra van szüksége. Első és legfonto-
sabb munkatársa a tanító az iskolában. Nemcsak 
a népiskolai tanító, hanem a közép- és főiskolai 
tanár is. Belterjesebb keresztyén munkásságot köve-
tel a jelenkor a tanítás embereitől is. A vallás, ha 
csak a templomban hirdetik, de az iskolában 
nem ültetik s nem ápolják, nem gyökerezik meg 
a szivekben és nem gyümölcsözik az éleiben. 
Hamis elvet, nem keresztyén irányt követ az, 
a ki azt hánytorgatja, hogy a vallás a papok 
dolga, a tanító és tanár ne törődjék vele. A val-
lás olyan erő, Istentől nyert erő, melyet a tem-
plomon kívül is ápolnunk és gondoznunk kell. Az 
iskolában különösen. Korunk vallási lazulása az 
iskolai nevelés vallási hanyatlásával áll szoros össze-
függésben. Azért laza az egyház valláserkölcsi 
életereje, mert laza az iskola valláserkölcsi szel-
leme, s a míg az iskolát keresztyénebbé nem 
teszszük, addig a társadalom keresztyénsége sem 
fog szilárdabb alapot nyerni. A belterjesebb egy-
házi munkásságot különösen a mi egyházi isko-
láinktól várjuk, azért is, mert ezekben van a 
vallásos erő leginkább meggyengülve, azért is, 
mert ezek vallásos erősödése legközvetlenebbül 
és legbiztosabban fogja regenerálni a meglankadt 
keresztyén közszellemet. Soha se felejtsük a nagy 
történeti igazságot, hogy a reformáció a templom 
mellett főleg az iskolával regenerálta a magán-

és közéletet. Azért hát belterjesebb keresztyén 
munkásságot sürgetünk az iskolában. 

Egyház és iskola, pap és tanító valláser-
kölcsi hatása azonban a családba folyik össze. 
A család veszi át és őrzi meg vagy veti el a 
templomtól és iskolától nyert behatásokat. A csa-
lád a valláserkölcsi élet mindennapi tűzhelye. A 
keresztyén család valódi letéteményese az élő 
és mindent megszentelő keresztyén szellemnek. 
Az iskola ülteti, a templom öntözi, de a család 
neveli fel a keresztyén életet. Régi igazság, min-
dennapi tapasztalat. Ámde korunkban a család 
keresztyén szelleme is nagyon meglazult. Ha még 
jó magot vet is az iskola és gondosan öntözi, 
ápolja is az egyház : az elvilágiasult család igen 
sokszor elszárítja, vagy nem gyökerezteti meg 
a szivekbe ültetett keresztyénséget. Ezek miatt 
azután az iskola és a templom, a tanító és a 
lelkész hatása is csekély lesz a helytelen családi 
szokásokkal félrevezetett elmékre. Azért hát bel-
terjesebb keresztyén munkcisságot sürgetünk a csa-
ládokban. A családanya ápolja gondosabban gyer-
meke szivében a keresztyen hitet. A családapa 
szorítsa rá s jó példájával buzdítsa gyermekeit 
keresztyén életre. Vigye őket és ne csak küldje 
templomba, olvasson nekik s olvastasson velők 
bibliát s a vallásos lapok és könyvek ne legyenek 
r i tkaság az ő házában. Csak a hol a családi neve-
lés az iskolával és templommmal így kezet fog, 
csak ott állandósulhat virágzó keresztyén élet 
a társadalomban. 

Ez új esztendőben ennek a belterjesebb 
keresztyén munkásságnak meghonosodását kíván-
juk egyházainknak, iskoláinknak, családjainknak. 
Hiszszük, hogy ezzel a legjobbat, a legszüksége-
sebbet kívánjuk, mert ezzel oly erő birtokába 
jutunk, melyen semmiféle földi hatalom diadalt 
nem vehet. A belterjes keresztyén munkásság Krisz-
tus és az ö evangéliuma isteni erőivel való meg erő-
síttetés. A Krisztus által megerősíttetett léleknek 
pedig hite tevékeny, mert isteni erő mozgat ja ; 
szeretete munkás, mert Isten erejéből táplálko-
zik; reménysége szilárd, mert örök alapra épült; 
győzedelme biztos, mert a leghatalmasabbal szö-
vetkezett. 

Azért szüntelen imádkozzunk a megerősít-
tetés lelkéért ós ernyedetlenül dolgozzunk e lélek-
kel. Tegyük az új esztendő főfeladatává a bel-
terjesebb keresztyén munkásságot. A lelkész az 
egyházban, a tanító az iskolában, a családfő az 
övéi között induljon belterjesebb keresztyén tevé-
kenységre, s akkor ne féljünk se a fenyegető 
egyházi válságtól, SG cl növekvő valláserkölcsi 
bajoktól. Az evangéliumból táplálkozó hit ereje 
még mindig tudott győzedelmeskedni az ily bajok 
fölött! V. F. 



Luther prédikációi magyarul. 
Felhívás a magyar protestáns közönséghez. 

Luther Márton világtörténeti nagy alakja világító 
oszlopként áll az újkor küszöbén. E szellemóriás — lábát 
az evangélium örök és rendíthetlen szikláján megvetve — 
bátran mutat előre s új korszakot, a hit- és lelkiismereti 
szabadság, a józan felvilágosodás és erkölcsi tökéletesedés 
dicső korszakát, a Krisztusban megjelent, de utóbb ismét 
bezárult lelki béke s üdvösség országát tárja fel a sötét-
ben tévelygő s jobblét után sóvárgó emberiség előtt. E 
rettenthetlen bitbajnoknak, az újkor eme lánglelkü Illésé-
nek és Pál apostolának szellemi gyermekei vagyunk mi 
magyar protestánsok is. Az ő általa ismét napfényre ho-
zott igazság éltette, lelkesítette a százados küzdelmek között 
hitbuzgó apáinkat, az ő korszakot alkotó reformátori műkö-
désének s elévülhetetlen vívmányainak gyümölcseit élvezi 
különösen a mi magyarhoni autonom ev. prot. egyházunk 
is. S íme mégis . . . . az ő iratai, kiváltképen pedig az 
egyházi szónoklat eme mesterének egyházi beszédei, melyek-
nek pedig az általa elért óriási siker oroszlánrésze köszön-
hető, magyar fordításban mindezideig meg nem jelenvén, 
magyar népünk előtt teljesen ismeretlenek. 

E százados mulasztást kivánta legalább részben pótolni 
Stottmeister L. és társa pozsonyi műintézete és vallásos 
iratokat kiadó hivatala, midőn magyar hazánk ezredéves 
fennállásának diadalévében, a magyar prot. egyházi iro-
dalom egyik millenniumi emléke gyanánt »Házi Kincstár* 
cím alatt Luther evangéliumi egyházi beszédeiből (Haus-
postillen) egy díszes kiállítású terjedelmes kötetet — egy 
egész évfolyam s függelékül még kilenc ünnepnapi beszéd 
és a 95 tétel — tesz le a magyar protestáns közönség 
karácsonyi asztalára. 

Hogy miért épen prédikációkat ? Azért, mert mint 
említénk. Luther épen ezekkel aratta legmaradandóbb dia-
dalait, mert épen ezekben vannak lerakva azon evangé-
liumi nagy eszmék, melyek a reformátiót szülték, mozgat-
ták s a nép legalsó rétegeiben is megszilárdították, s azon 
örök és változhatatlan hit és erkölcsi elvek, melyeken egy-
házunk nyugszik. Ha a kiadó cég a magyar prot. közön-
ség részéről oly mérvű támogatásban részesül, hogy jelen, 
nagy költségekkel járó merész vállalkozásával teljesen szé-
gyent nem vall, akkor legközelebb egy második kötettel 
is elő fog lépni, mely Luthernek legnevezetessebb reformá-
tori iratait, kiváló alkalmakkor mondott beszédeit és válo-
gatott epistolai prédikációit tartalmazandja. Ezúttal Lu-
thernek nem annyira vitatkozó és az uralkodó egyház 
visszaéléseit ostorozó, mint inkább positiv, építő iránya 
és működése volt mérvadó, hogy megtudjuk, miképen ma-
gyarázta ő az evangéliumot s a törhetlen meggyőződés 
erejével miként plántálta hallgatói szivébe a hit által való 
megigazulás boldogító tanát. 

A nagy mű magyar nyelvre fordításának nehéz és 
fárasztó munkájával a kiadó cég Zábrák Dénes soproni 
lelkészt bízta meg, a ki noha a 130 nagy negyedrét ívre 
terjedő vaskos kötet magyarítására, csakhogy az a millen-

niutni év karácsonyára teljesen elkészülhessen, csupán 
néhány hónapi idővel rendelkezett — teljes tehetsége sze-
rint — éjet nappallá téve törekedett Lutherünket ügy 
szólaltatni meg zengzetes hazai nyelvünkön, hogy a magyar 
nép őt tökéletesen megértve, élvezhesse s általa épül-
hessen. 

Igaz, hogy e beszédek így eredeti — bár sok helyen 
szelídített — alakjukban szószéken ma már alig mond-
hatók el, hisz nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy 
azoktól több mint negyedfél század választ el minket és 
nem volna méltányos, azokra a mai kor, különösen a 
magyar szónoki páthos mértékét alkalmaznunk; mindaz-
által nem csupán történeti, hanem igenis jelentékeny 
gyakorlati értékük van azoknak, a mennyiben egyházunk-
nak ma már sok helyen feledésbe ment és elhanyagolt 
sarkalatos hitelveit a nép szivében újra felelevenítik és 
a mit főkép hangsúlyozni kivánunk, a protestáns öntu-
datot felébresztik és hathatósan ápolják. 

Ezért kellene a mi felekezetnélküli, lanyha korunk-
ban mindegyik prot lelkésznek, úgy a saját maga, mint 
gyülekezete érdekében e »Házi kincstárt« a legnagyobb 
buzgósággal terjesztenie, mert e könyv a hitbuzgóság éb-
resztésében és megszilárdításában neki segítő társa, jobb 
keze leend. Minél többen olvassák e művet, annál többek-
ben gyúlad lángra az ősök szent lelkesedése, annál többen 
fognak Isten házába az evangelium hallgatására gyüle-
kezni, annál többen sorakoznak a Krisztus jó vitézei s az 
anyaszentegyház buzgó munkásai közé, annál inkább ter-
jed a józan erkölcsösség és isteni félelem, mely bátran 
tesz vallást: »Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát, 
mert Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére 

Sión hivatott őrei ragadjanak meg minden eszközt 
és alkalmat az anyaszentegyház hevesen ostromolt falai-
nak védelmére s építésére, s ha híveiknek családi körét 
Luther »Házi kincstárával« gazdagítani iparkodnak, jó 
munkát végeznek, melynek üdvös hatása elmaradni nem 
fog. A sokféle, ízlést rontó, selejtes irodalmi termékek 
között e mű tápláló, szivet, lelket nemesítő mennyei eledel 
s maradandó karácsonyi ajándék leend, mely a ráfordított 
néhány forintot gazdagon kamatoztatja. 

E prédikáció-gyűjteménynek egyetlen egy protestáns 
világi úr, gyülekezeti előljáró és hitbuzgó ev. család asz-
taláról sem szabadna hiányoznia. 

Magyar protestánsok, szerezzétek meg millenniumi 
emlékül, lelki fegyverül, béke és üdv kútforrásául Luther 
»Házi kincstárát!* 

»Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igaz-
ságot. mert ők megelégíttetnek!« 

Megrendelési feltételek. 

A mű 130 nagy negyedrét ív terjedelemben — elő-
szóval, Luther életrajzával és arcképével, családi jegyzék-
kel, remek illusztrációkkal, gyönyörű aranynyomású bőr-
utánzatú kötéssel és bőrháttal, mintegy 80 evangéliumi 
egyházi beszédet és függelékül a hitjavítás kezdetét jelző 
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történeti nevezetességű 95 tétel szabatos fordítását tar-
talmazza. 

Ára: portomentes postai szállítással 12 frt, mely 
összeg 2 frtos havi részletekben is fizethető. 

A lelkész urak az általuk gyűjtött megrendelések 
után 15°/0 — tehát példányonként 1.80 kr. árleengedésben 
részesülnek. 

Megrendelések: Stottmeister és társa müintézete 
címére — Pozsony, primási palota — küldendők. 

A »Házi kincstárt*, Luthernek magyar nyelven 
Zábrák Dénes lelkész úr avatott kézzel végzett fordításá-
ban megjelenő evang. egyházi beszédeit melegen ajánlom 
a prot. olvasó közönség figyelmébe. 

Pápa, 1896. dec. 15. 
Gyurátz Ferencz, püspök. 
Baltik Frigyes, püspök. 

Küzdelem a hit és babona között. 
Be kell vallanom, némi aggodalommal fogok hozzá 

feladatom megoldásához, mert első pillanatra képtelenség-
nek látszik, ha azt mondom, hogy korunk harca: küzde-
lem a hit és babona között. Csak egyetlen harca volna 
korunknak? Nincsen sok ezer érdek a köz- és magán-
élet terén, államban és iparban, iskolában és tudomány-
ban, kereskedelemben és egyházban, melyek bár egymás-
sal heves harcban állanak, a hit kérdésétől bizony igen 
távol esnek? Szóval lehetséges-e a jelenkornak legválto-
zatosabb hullámzásait ama szűk keretbe foglalni, mely e 
két szóval fejezhető k i : hit — babona. 

A jelenkort mozgató nagy erők horderejét senki sem 
akarja tagadni. A népek életében az anyagi kérdések, az 
enyém s a tied, szegénység és gazdagság megbecsülhetet-
len szerepet játszanak. A legnagyobb reálpolitikusok egyike, 
Bismarck kimondta: > Mit használnak a népnek a legma-
gasabb javak, ha éheznie kell!« Es mégis, ha őt nagy 
eszmék, egy egész nemzet rajongó lelkesedése nem 
támogatják, vas- és vérpolitikájában sikert nem aratott 
volna. Ily magas javaknak, nagy eszméknek világa hatal-
masan felette áll a hitvány anyagiságnak, valamint a lélek 
felette áll a testnek. Az eszmények világából indul ki min-
den, a mi a tömegeket magával ragadja és tettre serkenti. 
Még a sociáldemokrácia is egészen tehetetlen volna, ha 
esztelen és hiábavaló követeléseiben nem volna az esz-
ményiségnek egy vonása, a mi az egész tannak a tömeg 
előtt oly bódító varázst kölcsönöz. 

Az eszmei tehát felette áll az anyaginak, és az esz-
mék élén az isteneszme áll. 

Már Goethe igen elmésen mondta: »Az emberiség 
s a világ történelmének egyedüli és legfőbb tárgya, mely-
nek a többi mind alárendelve van, a hitetlenség és hit 
harca«. És hozzáfűzi: >Ama korszakok, melyekben bár-
mily alakban a hit uralkodik, fényesek, lélekemelők és az 
utókor számára gyümölcsözőek. Azonban oly korszakok, 
melyekben a hitetlenség győzedelmeskedik, ha egy pilla-
natra álfénynyel is dicsekednek, nyomtalanul tűnnek el a 

föld szinérő!, mert meddőségükkel az utókor nem foglal-
k o z h a t . (Werke, VI. köt. 159. old.) 

Tehát Goethe szerint is a hit ama központ, mely 
körül a történelem forog; a fejlődésnek leginkább kedvező 
korok szerinte egybeesnek a hitélet virágzásának idejével. 
A nagy költő és gondolkodó a különböző korok harcát, 
bármely különös kérdést is érintsenek azok, a »hit és 
hitetlenség« küzdelmének mondja. Mi a jelenkorra nézve 
nem értünk vele egyet. A jelenkor harca a hit és babo-
naság közt folyik. 

Micsoda? igazán babonaság volna felvilágosodott 
korunknak egyrészt jellemvonása? Hát nem egyedül ama 
egyház keblében rejtőzik az, mely egyház világuralomra 
törekedik, más egyházak létjogosultságát tagadja, az isteni 
kinyilatkoztatás egyedüli őrzőjének és az igazság meg-
dönthetetlen sziklájának tekinti magát ? És ha korunk 
jellege másrészt a hitetlenség, mely sokkal veszedelmesebb 
ellenségünk, mely Istent és mennyországot kevélyen tagad, 
népünk széles rétegeibe befurakodik és azt hite csekély 
maradványaitól is kész megfosztani: nem az-e a jelenkor 
legsürgősebb feladata, hogy mindazok, kik az élő Istenben 
és az emberek örök üdvében hisznek, testvérileg egyesül-
jenek, hogy azután közösen rontsanak a hitetlenség had-
testei ellen? 

Igen sokan vannak, kik az utóbbi tanácsot adják. 
De annak követése mégis hitbeli tévedés volna. Mert hit 
és hit pápista vagy protestáns szempontból tekintve mást 
mást jelent. Épen nem lesz feladatom, bebizonyítani, hogy 
a pápista egyház iránya inkább a babonának kedvez, 
mintsem a tiszta hitnek, hogy »a hegyeken túlról« a val-
lásos tudatnak elsötétedése készül felénk borulni, a mely 
nemcsak a komoly protestánst, hanem a pápisták közül 
is minden becsületes és hátor keresztyént arra buzdítson, 
hogy felvegye a barcot: a hit harcát a hitetlenség ellen. 

De a mit hitetlenségnek szoktak nevezni, lényegében 
határos a babonasággal, Megkisérlendem bebizonyítani, 
hogy a keresztyénségnek pápista elferdítése és a jelenkor 
hitetlensége ugyanazon gyökérből fakadnak és jelensé-
geikben is igen gyakran megegyezők. 

Először is a hit meg a babona fogalmával kell tisz-
tába jönnünk. Sokan babonának tartják azt, a mi a ke-
resztyénség lényegéhez tartozik, sőt némelyek az egész 
vallást ide sorozzák. Mások ismét igaz hit feltételének 
gondolják, hogy hagyományokat és legendákat, melyek 
homlokon viselik a phantastikus emberi találmány bélye-
gét, igazaknak tartsunk. E félreértések múlhatatlanul el-
oszlatandók. 

A hit újszövetségi értelemben személyes viszony. 
Es pedig a teremtmény feltétlen bizodalma Teremtőjében. 
Az ember igazán csali Istenben hihet. A mint azt közön-
séges beszédben mondani szokás, hihetjük, t. i. külső és 
belső okoknál fogva meg lehetünk róla győződve, hogy va-
lámi van, vagy hogy valami történt. Péld. Jakab apostol 
szerint az ördögök is hiszik, hogy van Isten. De Istenben 
nem hisznek, nem képesek a szív bizodalmát beléhelyezni, 
vele személyes viszonyba lépni. A keresztyénség hisz Is-



tenben, Krisztusban, Szentlélekben, amennyiben az egy-
séges Isten ily alakokban nyilatkoztatta ki magát; és az 
isteni lény mindezen alakjaihoz külön-külön személyes 
viszony fűzi. De nem hisz pl. Péter apostolö^w, Máriába??, 
vagy a pápában. Ha utóbbiakkal, bár szintén Isten teremt-
ményei, oly viszonyba lépünk, mely csak az alkotó és 
teremtményei között állhat fenn, úgy ezeket alisteneinkké 
teszszük. Pedig írva vagyon : Ne legyenek neked más iste-
neid én előttem. 

Ebből könnyen megérthető a babona fogalma. A 
babona túlhit. A babonás valamely teremtménynek isteni 
sajátságokat tulajdonít; ilyentől vár csapásokat vagy sege-
delmet, melyek pedig csak az Istentől eredhetnek. 

Magától értetődik, hogy mennél kevesebbet tud az 
ember Istenről, annál jobban csalatkozhatik a világ tár-
gyainak és eseményeinek indító okaiban. A mely népek-
nek tehát a kinyilatkoztatásról tudomásuk nincs, azok 
területén van a babonaság melegágya. Innen van, hogy 
pogányság és babonaság párhuzamos fogalmak. Sok keresz-
tyén nép között még manapság is babonás szokások van-
nak elterjedve, melyek a régi pogány kor visszamaradt 
emlékei. Trede könyve (»Pogányság a római egyházban*) 
igen szépen bizonyítja, hogy a délolasz pápistaság lénye-
gében ó-görög és latin istentisztelet, keresztyén külalakkal 
ellátva. Hogy az ősi pogány kultusz maradványai az egy-
ház protestálása vagy támogatása mellett oly szívósan 
fenmaradnak, ez azért van, mert hiszen ezek a termé-
szeti ember nyilvánulásai. 

Az a keresztyén azonban, ki Isten bizonyságai elől 
elzárkózik, oly helyzetben van, mintha nem is tudna a 
kinyilatkoztatásról, mintha pogány volna. Számára az Úr 
nem a legnagyobb, tehát a teremtményeket túlbecsüli és 
ez a babonaság. Az ember érez; ezért bizalommal kell 
lennie, a ki pedig nem egyedül az Istenbe helyezi bizodal-
mát (mint a babonás), az anyagiakra támaszkodik. Az ember 
gondolkodik: tehát a dolgok végokát keresi; a ki szá-
mára a dolgok végoka nem az Isten (mint a hitetlennek), 
az magában az anyagban kutatja azt. Mindkét eset egyre 
vezet, t. i. a pogánysághoz, mely a végtelennek viszonyát 
a végeshez félreismeri, mert fel nem fogja az egy igaz 
Isten dicsőségét. 

A babonaság tehát a véges és érzéki dolgoknak oly 
erőket tulajdonít, melyekkel csupán az örökkévaló Isten 
bír. így határozható meg leghelyesebben a babona fogalma. 
Ennek alapján a babonához sorozhatunk sok oly jelen-
séget, melyet azelőtt a hitetlenség folyományának tar-
tottunk. 

Eme általános fejtegetések után térjünk át a rész-
letekre. 

A tudomány köréből leszállt az athcismus, és a nép 
széles rétegeibe hatolt. E tan a hitetlenség vallása. A mit 
a zsoltáros király idejében a balgák az ő sziveikben 
mondtak, azt most úton útfélen mint bölcseséget han-
goztatják a népeknek : Nincs Isten ! 

De az atheista sem kerülheti ki a kérdéseket, me-
lyek minden gondolkodó lelkében önmagától tódulnak fel: 

Miből lett a világ? Hol van a műhely, melyből az eget 
és földet felkaroló gondolatok kerülnek ki ? Mely hatalom 
mozgatja a napot és csillagokat, az idők árját, a törté-
nelem folyását, nemzetek sorsát, az emberek millióinak 
érzelmeit ? Az atheista felelete ezekre leírhatatlanul sovány. 
Mindenre csak azt mondja, az anyag! Az atheismus ha-
talmas negatio, Isten létének tagadása, kell, hogy valamely 
positio kiegészítse. E kiegészítő az anyagiság (materialis-
mus). Szerinte a világ önmagából lett; a gondolat csak 
az anyag mozgása, bizonyos mirigyek izzadmánya: a 
csillagok mozgása az anyagok kölcsönhatásaiból ered; 
az egyesek és népek harca létért való küzdelem, az erős 
győzedelme a gyenge felett, vagyis megint az anyagnak 
mindent keresztülható mozgása, mely útjában emészt és 
gyarapit. De emellett a legszélsőbb materialismus is 
elismerni kénytelen, hogy a jelenségek világában bizonyos 
magasabb törvényszerűség uralkodik; hogy a természetben 
nem kevésbbé, mint a történelmi fejlődésben határozott 
célok vannak, melyek, múljanak el bár közben századok, 
mégis szilárd biztonsággal eléretnek ; ha minden esemé-
nyen megvan annak eltörülbetetlen nyoma, hogy az csak 
eszköze egy mögötte működő mindenható szellemi hata-
lomnak, mely céljaitól magát eltántorítani nem hagyja; 
kérdem: nem-e szertelen gondolathiány-e, az otromba, 
durva anyagról feltenni, hogy az volnn e magasabb tör-
vényszerűség őre, e határozott célok irányítója ? 

De ez nemcsak gondolathiány, hanem tulajdonképen 
babonaság is. A mint azt a következőkből látni fogjuk. 

A materialismusnak legnevezetesebb alaptana Dar-
win elmélete a fajok keletkezéséről. De maga Darwin sem 
mondta, hogy anyag és mozgás önmagukból lettek. Tudva-
levőleg csak azt állította, hogy a lények végtelen sora 
négy vagy öt őslényre vezethető vissza. Eme négy őslényt, 
mely talán egy egyedülire korlátozható, szerinte Isten 
teremtette, és jól ésik neki a »gondolat naysága*, hogy 
az Alkotó kevés, vagy tán csak egy lénynek adott eredetileg 
életet. De Darwin tanát a német tudósok istentagadó rend-
szerré ferdítették. Különösen Háckel (»A világ teremtése 
természeti alapon« című művében) kezdte meg ez irányt, 
és azt ajánlotta, hogy elméletét vigyék be a népiskolai 
oktatásba. 

Ajánlatát ugyan senki sem fogadta el, de a darwi-
nismus elvei a tudományban mindinkább tért hódítanak. 
Alkalmazzák a nemzetgazdaságban, jog- és államtörténet-
ben, sőt már némi részben a vallás- és egyháztörténetben 
is. Hiába szólalnak fel ellene a józanabb természettudósok. 
Giebel tanár »hihetetlenségek és ostobaságok tömkelegé-
nek« nevezte. A híres Virchow is hasonlóan nyilatkozott, 
és figyelmeztetett reá, hogy ha a socialismus ily elvekkel 
érintkezik, az nagyon veszélyes lesz. Azalatt a socialis-
mus velők nemcsak érintkezett, de egészen otthoniasan 
érzi magát bennök. Dubois Reymond célozva Háckel mű-
vére azt mondja: »Ha regényt akarok olvasni, jobbat 
választhatok ki, mint a teremtés történetét*. A német 
tudós a darwinismust regénynek nevezi. Mi vallásos szem-
pontunkból babonának mondjuk: »Isten az embereknek 



erős tévedéseket bocsát, hogy higvjenek a hazugságnak« 
(II. Thess. 2. 11.). 

Hiszen az egész rendszert és alaptanait lehetetlen 
tudományosan megokolni. Az anyagnak önmagából való 
eredetét hinni kell. Az anyag képességében, hogy miután 
megalkotta önmagát, fejlődhet és mozoghat, hinni kell. A 
fajoknak tenyészet útján egymásból való keletkezésében 
hinni kell. Hinni kell az idő varázserejében, hogy sok 
millió év alatt történetelőtti korban megtehette azt, mit 
történeti időben bebizonyítani nem lehet — szóval min-
dent épen hinni kell. A Darwin-féle materialismus hibája 
tehát nem az, hogy hamis, logikával van levezetve, hogy 
tudományos háttere hamis, hanem hogy csupa be nem 
bizonyított és soha be nem bizonyítható hittételekből áll. 
Ezek a hittételek pedig teljesen magukon viselik a babo-
naság jellegét. 

Hogy a darwinismus tényleg pogány babonaság, azt 
gyakorlati példák is bizonyítják. Az említett Háckel pl. a 
görög hitregéknek költői érzelgőségébe sülyed. Nem azál-
tal, hogy forrásokat, folyókat nymphákkal megnépesít, 
hanem még tovább megy, és ennél is fantasztikusabban 
látja a világot. Szerinte a szerves test minden sejtjében 
élő »elemi szellem« (Elementargeist) lakik; a csendes 
őssejtből ily szellemeket magába záró sejtek hosszú lánco-
lata vezet fel, fokról-fokra tökéletesedve, egészen a lánc leg-
utolsó fokáig, az öntudatos emberi lélekig. Hát az utolsó 
előtti fok vájjon melyik? Erre Háckel pontosan megfelel: 
nem az amerikai laposorrú majmok, hanem az ókor neme-
sebb faja, a keskenyorrúak (catarrhinae), kik mint egyedül 
valódi embermajmok alapját képezik a 12 úgynevezett 
emberfaj keletkezésének, kik azután tömötthajúakra és 
gyérhajúakra oszolva, tudvalevőleg megcsinálták a világ-
történelmet. Kinek ne jutna erre eszébe Rómab. lev. 1: 
»Mivel bölcsnek tartották magukat, bolondokká lettek és 
hasonlóvá tették az örökkévaló Isten dicsőségét a mulandó 
embernek, a madaraknak, a négylábú és a csúszó-mászó 
állatok képeihez*. 

A materialisták egy másik előharcosa, az amerikai 
Tuttle Hudson, a spiritistákhoz tartozott; azon rajongók-
hoz, kik Amerikában kizárólag szellemek sugalmazása 
után írt tizenhét napilapból merítik lelki táplálékaikat. 
Mintha az istentelen XVIII. század szellemlátomásai, kísér-
tetei és hazajáró lelkei elevenednének fel újra. 

Az elméleti babona a gyakorlatit vonja maga után. 
Hogy azután e gyakorlati babonaság mily mértékben ter-
jedt el, hogy azok, kik nem az Istentől várnak jót és 
rosszat, véletlen körülményekből mennyire következtetnek 
némely esemény eldőltére. az mindnyájunk előtt ismere-
tes. Az élet minden jelenségét a születéstől fogva, a há-
zasságon, hivatalon át a betegség, halál és sírig a babo-
nás képzetek egész sötétségével hatják át. Kert és erdő, 
ház és udvar, tréfa és komolyság, vásár, törvényszék, 
növények, állatok — mindezeket titkos hatalmak hálójá-
val fonják be, a melyek a szerencse felett határoznak és 
a különben hitetlen emberben aggodalmas félelmet vagy 
kevély biztonságot ébresztenek. Napoleon, a rideg isten-

tagadó, félt a péntektől, mint rossz naptól s e napon 
sohasem mert fontos ügyet kezdeni. 

Ez a babonaság mindig ott található a hitetlenség 
nyomában. Csak szilárd, az Istennel való közvetlen érint-
kezés által erősített hit képes ellene győzelmet aratni. 

Nem a római egyház csodahitét értem. Ez ugyan-
abból nőtt ki, a miből a hitetlenség pogány babonasága. 
Igaz ugyan, hogy a pápisták velünk együtt hisznek az 
Atya Istenben, égnek és földnek mindenható Teremtőjé-
ben. Sőt tankönyveik is különbséget tesznek imádás és 
tisztelés között. De mit törődik a nép e theologiai csel-
fogással ? Hiszen ha bajba jut, az Alkotó helyett mindig 
a szentek egyikét hívja segítségül, kikről nem értjük, hogy 
micsoda összeköttetésben állanak e földi világgal ? Hiszen 
az élet különböző jelenségei úgy vannak felosztva e szen-
tek között, hogy mindegyiknek már külön hatásköre van, 
akár az ókori görög isteneknek. Nem-e Rókus segít ragá-
lyos betegségeknél. Balázs a torokbaj ellen, Apollonia 
szakmája a fogfájás, Leonhard és Antal a beteg marha 
orvosai, Ulrik a patkányok írtója, Flórián véd meg a tüz 
ellen ? Hogy utóbbi szent mily viszonyban áll Istenhez, 
azt egy ház felirata tanúsítja (Bécs, Mühlenviertel): 

E házat óvta Isten keze, 
A tűz mégis elégette. 
Újra mostan felépítve 
Szent Flórián megőrizze. 

Nem azt mondják-e assisi szt Ferenczről, hogy még 
azokat is meghallgatja, kiket maga az Isten sem hallgat 
meg. (Exaudit quos non ipse audit Deus?) Es mi különb-
ség van a pogányság babonás varázsszerei és a szent 
érmek, övek, képek, viaszkszobrocskák, csodahatású vizek 
stb között, melyeknek használatát a klérus annyira pártolja ? 
Nem akarom e sötétséget behatóbban részletezni. De kér-
dem: a pápista egyház »jámbor« babonája, csak azért, 
mert a klérus jámbornak mondja, képes-e feltartóztatni 
népünk pogány elszakadását az Istentől ? Az Isten és 
müvei ellen felzúduló durva gúnyt elnémíthatja-e a babo-
naság. mely minden komoly gondolkodó előtt megvetendő 
és nevetséges. 

Witte után. F. Qy. 
(Vége köv.) 

I S K O L A Ü G Y . 

Középoktatásunk árnyoldalai. 
Előző cikkeinkben már jeleztük az országos közok-

tatási tanácsnak életre keltését, újjászervezését és műkö-
dése irányát, illetve körvonalait. S midőn e feletti örö-
münknek kifejezést adtunk, egyúttal a szerkesztőnek 
kezdeményezése és körültekintő figyelme folytán alkalmat 
vettünk annak kinyilvánítására, hogy a tanács nagy mun-
kájában eme Lap útján mint közmunkások mi is részt 
kívánunk venni, annyival inkább, mert épen a tanács 
szervezetéből mondtuk a múltkoriban, hogy >nem kerüli 



a nyilvánosságot, sőt keresi az összeköttetést a tanügyi 
közvéleménynyel, a melynek helyes informáltatását köte-
lességeül tekinti, s a melynek nyilvánulásától és hatásától 
nem zárkózik el«, 

Ennek a »helyes informáltatásnak* már eddig is 
nagy hasznát látta nemcsak a »tanügyi*, hanem általá-
ban véve az országos közvélemény. Mert megtudtuk a 
kijelölt célt, a megoldásra váró feladatokat (a miniszter 
és a tanács részéről kölcsönösen kicserélt kérdőpontok-
ban), a szakbizottságok állásfoglalását stb. Most legkö-
zelebbről pedig arról értesültünk, hogy a tanács tagjai az 
egyes iskolák beléletéből, szellemi és erkölcsi vezetéséből 
akarnak közvetetlen tapasztalatokat szerezni, mint — úgy 
szólva — kormánybiztosi minőségben működő állandó 
(mindenkori) iskolalátogatók. E végből a tervezetet s az 
eljárás mikéntjét körülszabó fölterjesztést jóváhagyás oká-
ból a miniszterhez fel is küldötték. 

Helyesen! Ennek a tervbe vett intézkedésnek mi 
örvendünk legjobban. Mert ez által nemcsak a célul tűzött 
tantervi reform valósul meg egészséges és a gyakorlati 
szükséget kielégítő módon ; hanem — a mi a fődolog s 
a mit Lapunk 49. számában közölt iránycikkben nyoma-
tékosan kívántunk — el fogjuk érni iskoláink szellemének 
reformációját is. Ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha a 
»reformerek« •— mielőtt a zöldasztal munkájához fogná-
nak — behatolnak az iskolába; de nem csupán a tan-
terembe, . s nem csupán csak a tanórákra, hanem beha-
tolnak az iskolának —úgy szólva — minden zege-zugába, 
s ott mindent éles szemlélet, pontos vizsgálat alá véve, 
kimelet nélküli feltárás útján részletes tapasztalatokra s 
alapos tájékozottságra tesznek szert mind a személyi 
(tanár-tanuló közti), mind a dologi viszonylatokban. Ebből 
folyólag szeretjük hinni, hogy a tervezett látogatások súlya 
nemcsak a kérdezésekre, feleltetésekre és az írásbeli nap-
lókba betekintésre fog esni; hanem kiterjed a tanári szé-
kek jegyzőkönyveire, az irodák újabbi s régebbi actáira. 
a tanári karnak egymás közti társviszonyára, szóval az 
iskola minden külső és belső körülményeire mindazon 
szempontok alapján, a melyeket első sorban a valláser-
kölcsi tekintet általában és a paedagogiai követelmény 
különösen kijelöl, a »mens sana in corpore sano« örök 
igazságával egyetemben. 

Ezen. jelen cikkünk céljához szükséges előzmények 
után azt véljük, hogy a közoktatási tanács minél sikere-
sebb működéséhez felajánlt szerény közremunkálásunkat 
ne halaszszuk *ad graecas calendas*. hanem kezdjük meg 
»in flagranti* épen ott, a hol a tanácsot is mozgolódni 
látjuk. Kezdjük hát el a közoktatás belső állapotának vizs-
gálatánál s menjünk előre is »in medias res* : a közép-
iskolákba, a nemzet legfontosabb és legféltettebb intéze-
teibe, mint a melyeknél legtöbb a panasz elannyira, hogy 
nem merül fel a közélet tengerén olyan hullámverés, a 
melyért ne a középiskolákat okolnák. S midőn ezt tesz-
szük. távol van tőlünk, hogy mi is a közönséges »kárhoz-
tatók« sorába álljunk, mert ez olyanfórmán venné ki 
magát, mint akár a keblen melengetett kígyó harapása*, 
akár »a gazdáját megugató eb* hálátlansága — lévén alólírt 
28-ik év óta a középiskola tanári szolgálatában. »diák-
korban * megelőzött hét évi magán (correpetitori) praxis-
sal, mint a mely forrásokból lőn számomra is a »subsi-
dium vitae«. De a fönnehb jelzett magasabb és általáno-
sabb szemponton kívül épen ez a körülmény jogosít fel 
ama bátorságra, hogy középoktatásunk ügyének árnyolda-
laihoz hozzászóljak ; mert a fényoldalak amúgy is mindig 
előtérben állnak és sokszor épen a sok valódi és mester-
séges »fény * tünteti el az árnyékot, mely alatt a valóság 
lappang. 

Emez árnyék legsötétebb vonásait a tanulók szellemi 
túlterhelése tárja a szemlélő elébe. Jöjjünk tisztába ezzel 
a szóval, hogy:»túlterhelés*. Azok, a kik ezen nemzedé-
keket megrontó kóros iskolai állapotnak leginkább okozói 
és előmozdítói voltak, ú. m. a tantervkészítők, a »vastag« tan-
könyv-írók, a mesterséges órarend combinálói és mindazon 
modern tanárok, a kik az ember mivoltával és lényegével 
egyidős alapot, a lélektani és paedagogiai irányelvet, mel-
lőzve csak előadtak és előadnak: azok váltig tagadták és 
tagadják a túlterhelést. De azok, a kik önszemélvüknél 
előbbre és többet látnak, sajnálattal kénytelenek consta-
tálni, hogy igenis van túlterhelés. Ugyanis: mint minden 
dolognál, ha annak csak egy oldalát vagy csak egy ágát 
vizsgáljuk, ítéletünk ferde, egyoldalú és igaztalan leend: 
úgy a túlterhelésnél is, ha azt csak egy tanár (még pedig 
szak-tanár) álláspontjáról és csak egy tankönyvből, egy 
tanórára kimért pensumból ítéljük — akkor nincs túlter-
helés. 

Ámde, midőn az egy-egy osztályba beszolgáló, kü-
lönböző szaktanárok előadásai után a vaskos tankönyvek-
ből mintegy araszszal kimért pensumok a rengeteg írni 
valók kapcsán naponként, az egyes napi anyagok heten-
ként, az egyes hetiek időszakonként, az egyes időszakiak 
év végén összekerülnek: csak ekkor, t. i. ezen napi-, 
heti s időszaki részösszegeknél és évvégi főösszegeknél 
láthatja az elfogulatlan szemlélő a túlterhelés horribilis 
mennyiségét, test- és lélekölő minőségét. Persze, »könnyű 
annak, kinek nem fáj«: könnyű az 1—2 szaktárgyból 
vizsgázott s ugyancsak 1 — 2 tantárgyat naponként 2—3 (rit-
kán 4) tanórán »előadó* tanárnak; de szerfölött nehéz a 
megoldás és végrehajtás annak a testben-lélekben fejledezni 
akaró, zsenge gyermeknek vagy ifjúnak, a kinek agyrend-
szere még kifejletlen lévén : ápolást és élesítést, nem pedig 
rombolást és butítást követel. 

Mások a kik mint tanférfiak elismerik a túlterhelés 
létezését, részint azzal mentegetik magukat, hogy ez a 
baj nem mai keletű, hiszen Lorinsernek Berlinben már 
1836-ban megjelent »Zum Schutze der üesundheit in den 
Schulen* című munkája s az ennek révén kifejlődött iio-
dalom sem tudott lényegileg segíteni a bajon; részint 
azzal, hogy a mai gőz- és villanyerővel haladó, felvilá-
gosodott korban mindegyre nyilvánuló fölfedezések, a tör-
ténelem előtti idők végtelenségébe való hatolás, az egek 
titkainak fürkészése és több más. magas, lendületes tö-
rekvés az egyes tudományköröket oly kitérjedésűekké 
ettték, hogy annak folytán tantervnek, tankönyvnek és 
órarendnek ki kellett bővülni. Mind az előbbi, mind az 
utóbbi állítás igaz lehet, a minthogy igaz is, de az is 
igaz, hogy Isten a XIX. század gyermekét nem teremtette 
mindmegannyi mythologiai Atlasnak, hogy a mindenséget 
vállán hordozza! 

Közelebbről szólva, az 1883-ki középiskolai törvény 
alapján készült állami és egyházi encylclopaedilcus tan-
tervek nem hogy a régi bajok gyökeres orvoslását esz-
közölték volna, sőt azáltal, hogy a humán és realirányok-
nak egyesítését és kölcsönös kiegészítését célozták: a 
tanulót oly sok ismerettel terhelik, hogy nem csuda, ha 
azoktól az illető szabadulni óhajt, mihelyt a mai közép-
iskolából kikerül. Holott részint a iskola-reformátorok, 
részint a korábbi idők tanügyapostolai a tantervek tekinte-
tében ma is példaadóink lehetnek, ha a középiskola célját 
egyszerűen, úgy mint ők. a dolog lényege szerint tekint-
jük. — Nevezetesen, a régi triviális rendszer szem előtt 
tartásával mi is a mai középiskola elébe kettőn célt 
tűznénk: először, az általános műveltség-adást és másod-
szor, az egyetemre előkészítés. Az általános müveit-



r 
ség elemei, egy kerek egészet alkotva, minden tanulóra 
tartoznának addig a határig, a hol a leendő pap, tanító, 
tanár, orvos, ügyvéd, mérnök, közhivatalnok stb. előtanul-
mányai s így az egyetemre, vagy akadémiára, vagy a 
szakpályára való előkészületek kezdődnek. Más szóval: a 
középiskola alsó osztályai egyöntetű tanterv szerint meg-
adnák az általános műveltséget; míg a felsőbb osztályok-
ban az ifjak, az egyes szaktanulmányok szerint, külön 
csoportokban pályájokhoz való hajlamukat és tehetségüket 
fejleszthetnék ki a szükséges előismeretek által. Azok, a 
kik a középiskolának csak az alsó részét végeznék: a 
műveltségnek a gyakorlati életben általában megvalósít-
ható mennyiségével távoznának. Azok pedig, a kik a felső 
tanfolyam egyes szakcsoportjaiba lépnének: minden szel-
lemi és testi megerőltetés vagy bágyadtság és időveszte-
ség nélkül készülhetnének elő az egyetemi (akadémiai) 
és más felsőbb cursusokra. Ez az ú. n. »egységes közép-
iskola « elvi álláspontja, melyet egyfelől csak azért foglal-
tunk ide, hogy a nálunk romboló túlterheléssel szemben 
rá utaljunk az angolokra, a kik rég idők óta raelisalják 
ezt a practicus elvet, nagy haszonnal és üdvös eredmény-
nyel; másfelől azért, hogy nálunk is igen sokan nagy 
férfiaink közül ezt az elvet vallották és vallják egyedül 
célravezetőnek, többek közt: néhai br. Eötvös József, 
dr. Felméri Lajos, dr. Apáthy István, Török Pál püspök ; 
továbbá gr. Csáky Albin, Hermán Ottó, Hoitsy Pál. 
dr. Bokor József és sok más activ tanférfiú. 

Középoktatásunknak egy másik árnyoldala a tan-
könyvek kérdése, a mely a túlterheléssel, illetve a tanterv-
vel oly okozati összefüggésben áll, mint láncban egyik 
szem a másikkal. Dacára a sok megrendszabálvozásnak, 
és dacára a tankerületi főigazgatók 1891-iki conferen-
tiájukon történt megállapodásainak a tankönyvek revisióit 
technicus terminusait, orthographiáit stb. illetőleg: igen 
sokan a tankönyvírók közül (tisztelet a kevés kivételnek!) 
a könyvkiadókkal azonosították magukat s üzleti cél és 
az a szempont vezette a legtöbbjét, hogy még a kisebb 
tanulók kezén is minél fokozatosabb és a »tudomány szín-
vonalán álló« tankönyvek legyenek. De hogy a szegény 
középiskolai tanuló mit fog csinálni a terjedelmes és tudós 
tankönyvvel, arra úgy látszik, mind e mai napig nem 
igen gondoltak, jóllehet, hogy a legutóbbi időben némi 
javulás állott be. Ezen állításunkat s illetőleg a stílus 
characterizálását a jövő cikkben a ma használatban levő 
tankönyvekből vett szemelvényekkel fogjuk igazolni, hogy 
lássa az érdeklődő közönség és lássák azok, a kiket köze-
lebbről illet a dolog: hogy minő szellemi kincsekkel és 
minő formában »élesíti« a mai középiskola a szerfölött 
drága tankönyvek révén a gyermek és ifjú elméjét. Addig 
is azonban nem tehetjük, hogy ne idézzük Horatius Ars 
poétikájából ide vonatkoztatva: »Sumite materiam vestris, 
qui scribitis, aequam viribus, et versate din, quid ferre 
recusent, quid valeant humeri*. Ennek értelmét én oda-
magyarázom, hogy: adjanak a hivatottak az ifjúság kezébe 
olyan tankönyveket, a melyek nem nagy apparatussal 
készített tudományos munkák, hanem az inductio alapján 
írt rövid, világos és szabatos kézikönyvek (compendiumok) 
legyenek. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
evang. ref kollégiumi lanár. 

T Á R C A . 
Nehéz órában . . . 

Mutatványul szerzőnek »Költemények< c. a. megjelent 
versgyűjteményéből. 

Kie t l en p u s z t á k v á n d o r á n a k , 
Sö té t , o la j fás , h ű s b e r e k : 
Nyi l j m e g n e k e m te szent , c s o d á s könyv , 
F á r a d t vagyok , p i h e n h e t e k . 
L e l k e m k ö r ü l ú g y zú g a s a m u m , 
Üvöl t a k é t s é g v i h a r a . . . 
A d s z - e e r ő t a c s ü g g e d ő n e k ? 
C s o d á s oáz : s zen t bibl ia . 

H ideg , f a g y o s v i l ágba ' j á r o k , 
L e g é b e n l e l k e m ú g y r e m e g . 
K ö r ü l ö t t e m — b á r m e r r e n é z e k — 
F á s u l t sz ivek, j é g e m b e r e k . 
De i t t t a l án , m í g e l c s o d á l o m 
A t isz ta , t ü n d ö k l ő e g e t ; 
I l e b r o n b e s z é d e s , s zép v i d é k é t 
S az ős S i o n t : f ö l e n g e d e k ! 

Ot t é g a Mózes c s i p k e b o k r a , 
Az égi h a n g f ü l e m b e c s e n d ü l . 
A n g y a l s e r e g j á r -ké l m o s o l y o g v a 
A f é n y r e vá l t l égen k e r e s z t ü l . 
H a l l o m s z á r n y u k lágy c s a t t o g á s á t , 
S ah , m i n t h a m i n d s z i v e m b e s z á l l n a : 
M e g r e z d ü l ez, — m í g e g y n e k - e g y n e k 
A r c o m r a k ö n y ű t ej t a s z á r n y a . 

T o v á b b , t o v á b b ! A s z e n t s e r e g g e l 
B o l y o n g o k a p u s z t á k o n át . 
O t t b ő v e n oszt m a n n á t a pázs i t , 
A sz ik la i t t v ize t bocsá t . 
S z i v e m s z e n t á m u l a t r a g e r j e d , 
A t ű z n e k , k ö d n e k o s z l o p á r a . 
» V e l ü n k az I s t en« z e n g az é n e k , 
Sin , R á f i d i n c s o d á l a t á r a . 

É s a ny i to t t f ény lő l a p o k r a , 
L e h a j t v a izzó h o m l o k o m , 
A K a n a h á n t hi t te l k e r e s v e , 
S z e n t s á t r u k én is h o r d o z o m . 
D e r ü l - b o r u l az ég f e l e t t ü n k , 
De á m n a p u n k h a rossz , h a jó : 
C s a k z ú g az é n e k sz ik la h i t te l , 
»Az Ú r e rős , m i n d e n h a t ó ! « 

S ö v e z v e n é m a áh í t a t t a l , 
— S ó h a j , szó, h a l v a a j k a m o n , — 
Ez égb es zá l l ó da l l amo t , m í g 
H o s s z a n m e r e n g v e h a l l g a t o m : 



Halk mássá zendül, messze, messze, 
Vagy ah, szivem mélyén talán ? . . . 
Mintha viharvert őszi tájnak 
Fáradt visszhangját hallanám! 

Itt, itt, szivemben zeng az ének, 
Az Úr erős, nagy, jó, örök! 
— Tovább, tovább én tört hitemben 
Átújhodom, megépülök. 
Mint áldozattűz gyúl ki lelkem, 
Imádsággá lesz sóhajom . . . 
És szembeszállva száz viharral : 
Mosolyogva járok utamon ! 

Szabolcska Mihály. 

Péter apostol levelei.* 
B e v e z e t é s . 

1. Az apostol é le tének főbb adatai. 

Péter apostol a Genezáret-tó nyugoti partja mellett 
fekvő Béthsaidában született (Ján. 1, 45) . Eredeti neve 
Simon volt; atyját Jánosnak hívták, a mely név való-
színűleg azonos a görög Joanészszel (H. ö. Máté 16. 17; 
és János 1, 43; 21, 16). Anyjának a neve a hagyomány 
szerint Johanna, feleségéé Concordia vagy Perpetua volt. 
A hagyomány szerint, az apostolnak több gyermeke lehe-
tett, a kik közül fenmaradt leányának Petronellának 
a neve. 

Elhívásának tényét az evangéliumok teljesen meg-
bízható módon terjesztik elő. Máté 4, 18—22 s Márk 1, 
16—20 szerint Jézus a megkisértetés után a galileai 
tenger mellett járván, találkozók Simonnal és Andrással, 
a kik halászattal foglalkoztak. Itt hívta el őket, valamint 
a Zebedeus fiait, Jakabot meg Jánost is tanítványaiul, 
ama nagyjelentőségű képileges igéret mellett, hogy ezután 
embereket fognak halászni (H. ö. Lukács 5, 1—11; Já-
nos 1, 41—43). Ez elhívási ténynyel egyidejű a Péter 
(görög) és Kéfász (arám) név eredete is. 

Mint választott hű tanítvány, saját tapasztalatából 
ismerte Péter mindazokat a beszédeket, a melyeket a 
világ Üdvözítője szólott s látta mindazokat a csodaténye-
ket, a melyeket az emberi nem égi barátja e földön 
végrehajtott és szemlélője volt azoknak a mélységes titku, 
de dicső jelenségeknek, a melyek a váltság művének el-
kezdőjét és befejezőjét a legszentebb hála és imádás tár-
gyává tették. így érlelődött meg lelkében az a tudat, hogy 
Jézus valósággal az igazság és élet örök fejedelme. 

Péter jellemében kiválóan két fő vonás tűnik sze-
münkbe, nevezetesen a tanítványi ragaszkodás és az 
apostoli elszántság. Ám, hogy heves vérmérséklete bölcs 
önfegyelmezéssé, s egészen az ingadozásig csapongó vál-
tozékony kedélye tudatos állhatatossággá változott, vala-
mint az, hogy apostoli hivatása betöltésében példányszerü 
hűséget és mind a vértanüságig kész hitengedelmességet 
tanúsított, mindez sok rendbeli lélekemésztő és edző ellen-
hatások tüzpróbái után egyedül az Úr Lelkének megszen-

* E bibliai kritikai tanulmányt mutatványul közöljük arra 
nézve, hogy a tervezett »Magyarásatos Bibliái-ban, az isagogikai 
kérdéseket ár. Eráős Józsefaz egyes szent iratok fontosságához 
és terjedelméhez mérten, mily arányban gondolja kidolgozandók-
nak s közzéteendőknek. Előttünk azonban más kepe lebeg a »Ma-
gyarázatos Bibliá«-nak. Sserk. 

telő, ujjászülő és vezérlő ereje által történhetett. Attól 
az időtől kezdve, a mikor Pétert a halálból feltámadott 
Idvezítő az evangelium hirdetésével megbízta (Ján. 20, 
21. r.) s aztán szent Lelkének ellenállhatatlan erejével 
áthatotta: lankadást nem ismerő buzgósággal harcolt az 
evangelium diadaláért, mind a végső lehelletig, a monda 
szerint 67-ben, vagy 68-ban bekövetkezett haláláig. 

Mint írót, Krisztus iránt érzett önfeláldozó szeretet 
és az Úr eljövetelére irányuló élő reménység s komoly 
méltósággal párosult alázatosság jellemzik. Az Apostolok 
Csel.-ben foglalt beszédei s kánoni két levele arról tanús-
kodnak, hogy tanrendszerében a keresztyénség alapelvei-
nek fejlődésképes magvai és csirái mind feltalálhatók. 

Különösen kiemeljük három fő tulajdonságát. Egyik 
az, hogy ő, mint közvetetlen fül- és szem-tanu tesz vallást 
az Úr beszédeiről és tetteiről; a másik az, hogy az ó- és 
új-szövetség szerves egységét hangsúlyozza; a harmadik 
az, hogy az élő üdvremény hatja át egész valóját. Elő-
adása élénk, erőteljes és részesülői mondatokban egymás-
hoz fűzött gondolatai hatásosak. 

Nevével kapcsolatban, sőt neve alatt, több apokrifus 
irat került forgalomba. H. ö. Frotestáns Szemle 1896. 
évfolyam 1—4 füzet. 

2. Péter apostol első levele, 

a) A szövegről. 
Péter apostol első levelének szövegére nézve Hierony-

mus feltevése alapján némelyek úgy vélekednek, hogy szerző 
eredetileg héber, illetve arám nyelven írta s aztán, Silva-
nus. vagy Márk által fordíttatta görögre első levelét. Ámde 
e felfogást megcáfolja az a körülmény, hogy szerző az 
ó-szövetségi helyek idézeteinél mindig a septuaginta szö-
vegét tartja szem előtt, már pedig, ha eredetileg héberül 
vagy arámul írt volna, akkor nem lett volna utalva arra, 
hogy ó-testamentumi idézeteinél ne az eredeti héber szö-
veget, hanem az általa kevésbbé értett görög fordítást 
használja. Mások meg úgy gondolkoznak (Eicohrn, Böhme), 
hogy Péter apostol e leveleit vagy Márkkal, vagy Sil-
vánussal iratta, ő maga azonban csak a tartalmat, a 
gondolatokat szolgáltatta hozzá. E kritikai feltevés indo-
kául azt a körülményt szokták felhozni, hogy Péter első 
levele a Pál efézusi és római, sőt némi részben a philippi, 
galátai és többi leveleivel is rokon kifejezéseket, azonos in-
telmeket és hasonló gondolatokat tartalmaz. Azt mi sem 
vonjuk kétségbe, hogy ez a hasonlóság majdnem szembeötlő 
és feltűnő. így pl. ha összehasonlítjuk a következő helveket: 
I. Péter 1, 3 és Eféz. 1. 3; 1, 14 ésEféz.2.3; 2, 18 és Eféz. 6, 
5 ; 3, 1 és Eféz. 5, 22 ; 5, 5 és Eféz. 5, 21; továbbá I. Péter 2, 
5 és Róm. 12, 1 ; 2, 6 és Róm. 9, 33 ; 2, 13 k. és Róm. 
13, 1—4; 3, 9 és Róm. 12, 17; 4, 10 k. és Róm, 12, 
6 k.; 5. 1 és Róm. 8 ; 18; de még ezen kívül I. Péter 2, 1 
és Kol. 3, 8 ; 2, 16 és Gal. 5, 13; 5, 14 és I. Kor. 16, 20 
(h. ö. Róm. 16, 16; I. Thess. 5, 26); mindenesetre be 
kell látnunk, hogy ugyanazon tételekre nézve Péter és Pál 
leveleiben teljesen egységes felfogással és előterjesztéssel 
találkozunk. Sőt még azt sem vitathatjuk, hogy Péter és 
Jakab levele közt is megállapítható a szellemi egység, 
legalább erre mutat I. Péter 1, 6—7 és Jakab 1, 2 k.; 
1, 24 és Jak. 1, 10 k.; 4, 8 és Jak. 5, 20; 5, 5 - 9 és 
Jakab 4, 6 ; 7, 10 összehasonlítása. Mindezek alapján 
azonban egyáltalában nem látjuk indokolva Weisznak azt 
az ötletszámba menő okoskodását (die Petrinische Frage. 
Studien und Kritiken 1865, 4 ; és 1866, 2), hogy a Pál 
apostol illető leveleiből felsorolt helyek a Péter levelének 
megannyi visszhangjai volnának, melyeket Pál apostol a 
Péler levelének olvasása nyomán közölt volna olvasóival. 



Szerintünk ezt a tényt azzal lehet igazolni, hogy Péter 
úgy Pál apostollal, mint Jakabbal az evangeliumi hit és 
keresztyéni élet alapelveire nézve teljesen egyező értelem-
ben volt, a mit a jeruzsálemi konvent lefolyása és ered-
ménye szintén bizonyít. így hát egészen természetes, ha 
ugyanazon alapfogalmakat és elveket mindannyian ugyan-
azon, vagy legalább rokonkifejezésekkel terjesztették elő. 
Más oldalról pedig azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
az apostoli korszakban a keresztyén gyülekezetek és hivők 
körében az evangeliumi igazságok jelzésére ugyanazokat 
a különleges kifejezési módokat használták s Péter az 
üdvtervre vonatkozó igazságok tekintetében is bízvást 
tanulhatott az írói tulajdonságokban nálánál kiválóbb 
Páltól. Mindamellett Péter apostol levelét nem tekinthet-
jük a Pál levelei nyomán egybeszerkesztett munkának, 
sőt inkább azt tartják, hogy szóban forgó első levelének, 
mint szerves egésznek, olyan sajátlagos tulajdonságai van-
nak, melyek egészen önálló íróra vallanak. Nevezetesen a 
mint a levél szerkezetéből, szelleméből és írási jellegéből kitet-
szik, a szerző egész valóját lángoló lelkesedés, hivő remény-
ség hatja át; gondolatokban nem szűkölködik s előterjesz-
tése mindig méltóságos, komoly, e mellett élénk, erőteljes és 
világos. A levél közepén túl az előadási hév némileg 
alászáll, innen van az, hogy a szerző ismétlésekbe esik. 
A keresztyén tanigazságok felmutatására többnyire Pál 
apostol leveleiben is olvasható jelzéseket használja ugyan 
pl. az elhívás (1, 15; h. ö. Gal. 1, 6. 15), eleve ismerés 
(1, 2, h. ö. Róm. 8, 29), reménység (1. 3 ; 3, 15. h ö. 
Róm. 5, 4 ; 12, 12), engedelmesség (1, 2 ; h. ö. Róm. 6, 
16), szabadság és azzal való visszaélés (2, 16; h. ö. Gal. 
5, 13), a kegyelmi ajándékok (4. 10), a megfizetés (1, 7, 
h. ö. Róm. 2, 7), az örökség (1, 4. h. ö. Gal. 3, 18): 
fogalmai épen úgy, mint Pál apostolnál; de egészen saját-
lagos az Isten igéje által történő újjászületésnek (1, 23), 
a királyi papságnak (2, 9), Krisztus poklokra alászállásá-
nak (3, 19 k.) az eszméjé, valamint a Noé korabeli özön-
víznek, mint a keresztség előképének (3, 20. kk.) felmu-
tatása. Viszont alaki szempontból tekintve e levelet, bár 
nem találjuk benne a pálias értelemben használt dikaio-
xúné és dikaiustai szavakat, de a péteri apoginestai tais 
hamartiais (I. Péter 2, 24) ugyanaz, mint a páli apoth-
néskein tais hamartiais (Róm. 6. 8—14) S ha szinte a Pál 
apostolnál s az ő szellemében írt kánoni iratokban, s 
még János 8, 9-ben olvasható szüneidésis Péternél is 
megvan (I. 2, 19; 3, 16. 21); s gyakori nála anastrofé, 
agathopoiein, kakopoios azonban más oldalról rámutatunk 
arra a számos hapax legomena-ra, a mi csakis Péter 
tulajdona. Ezenkívül a kifejezésbeli könnyedség, folyékony-
ság és a gondolatoknak kapcsolata önálló íróra s egye-
nesen Péterre vall. 

b) A szerző célja. 

A szerző célja ki van fejezve 5, 12-ben ezen sza-
vakkal: »Röviden írtam nektek, intve és bizonyságot téve 
a felől, hogy az az Istennek valóságos kegyelme, a mely-
ben ti állotok. E szerint egy felől vigasztaló buzdítás és 
intés paraklésis, másfelől bizonyságtétel epimarteiüsein 
indokából írta az apostol e levelét azokhoz a kisázsiai 
gyülekezetekhez, a melyeknek hívei a Pál által hirdetett 
evangéliumot bizonyára már ismerték és annak üdvös 
hatását tapasztalták is, de a rájuk mért különböző szoron-
gattatások közepett nagyon is rá voltak szorulva a biterő-
sítésre és bátorításra. Ugyanis az evangelium terjedésével 
egyidejűleg hovatovább növekvő mérvben ki voltak szol-
gáltatva a keresztyén hivők az ellenséges indulatú zsidók 
és pogányok üldözéseinek s a kisázsiai hivőkre is már-

már részben bekövetkezett, részben pedig közelgőben volt 
a tűzpróbák ideje. Annakokáért arra inti olvasóit az 
apostol, hogy a rájuk váró szenvedések gyászos éjszakáin 
ébren legyenek, vigyázzanak és a dicsőség közelgő napjá-
nak eljövetele reményében, a Jézusról való élő vallástétel 
és a feddhetetlen élet állhatatos követésében nyugodtan 
tűrjenek, mert ama romolhatatlan, szeplőtlen és hervadha-
tatlan örökség fenn van tartva számukra. Ez apostoli báto-
rítás és vallástétel folyamán a hitelvi s erkölcsi igazságok 
nem elkülönített rendszerben, hanem egymással közvetet-
len kapcsolatban vannak előterjesztve, a mint ezt világo-
san igazolja. 
(Folyt, köv.) Dr. Erdős József. 

B E L F Ö L D . 

A pozsonyi theologiai Otthon. 
Szeretett hitrokonok! Kedves testvéreink í Ezelőtt egy 

esztendővel kétségek, remény és félelem között szólottunk 
hozzátok, hogy segítsetek filléreitekkel új tűzhelyet rakni 
az anyaszentegyháznak. Az Úrnak nevében, a ki meg-
hagyta, hogy * Kérjetek és megadatik néktek, keressétek 
és megtaláljátok, zörgessetek és megnyittatik néktek« (Mát. 
VII. 8.), zörgettünk ajtóitokon, hogy hallgassátok meg az 
ifjú Timotheusok könyörgő szavát, adjatok nekik Otthont, 
a hol minden lenyűgöző gondtól szabadon áldozhassanak 
leikök eszményének, készüljenek az evangeliumi lelkipász-
tori hivatalra. 

Szavunk nem volt pusztában elhangzó szó. Az Úr-
nak lelke megszállta a hívőket, fölgyújtotta bennök az 
áldozni tudó és kész egyházszeretetnek lángját; kezdet-
ben fillérenként, utóbb nagyobb összegekben érkeztek az 
adományok, alapítványok s mellettök a lelkes biztatások, 
hogy a >Theologusok Otthonát édes gyermekünknek tekint-
jük s míg Isten el nem hagy, gondoskodunk róla«. A sze-
gény adott kevesebbet, a gazdag többet, de egyenlők voltak 
a készségben, a szeretet, a hithűség nagyságában. Az 
isteni kegyelem gazdagon megáldotta törekvéseinket — 
eddig már 6500 frtnál nagyobb összeg gyűlt össze a ki-
tűzött célra, mint ez az egyházi lapokból köztudomású. 
1896. év október 1-én* megnyithattuk az Otthont, a 
melyben jelenleg 17 szegény theologus és egy kis árva 
lyceumi tanítófiú talál biztos fedelet, enyhe, barátságos 
menedéket. 

Ezen mi Otthonunk »nem sötét és rideg kolostor, 
nem zajos és léha kaszárnya, de nem is fényes, modern 
igényű internátus, hanem evangeliumi szellemtől áthatott 
egyszerű, szerény, meleg tűzhely, szabadságra hivatott ifjak 
szabad intézménye, melybe a belépés önkéntes és nem 
erőszakos, a bent maradás pedig kitüntetés és nem bün-
tetés*. Ezen új intézménynek áldásos hatása már is lát-
szik ifjúságunkon. Az Otthon védő szárnyai alatt meg-

* Az első felhívásunkban említett Koch-háznál alkalmasabb 
helyen, a régi lyceum II. emeletén, az akadémia jelenlegi épü-
letében. 
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szokják testvér gyanánt tekinteni egymást, megosztani a 
munkát, bút, örömöt, dicsőséget s mint lelkipásztorok 
nemcsak ajkukkal, hanem életökkel is fogják prédikálni 
a szeretet evangéliumát. Lelkesedésök, melylyel választott 
pályájukra lépnek, nem alszik ki többé oly könnyen a 
szivből, nem csüggeszti őket megpróbáltatás, mert a nyo-
mor fölenged azon jótevő melegtől, melyet az Otthon tag-
jaira szétáraszt! 

Legyen köszönet és hála azoknak, a kik szeretet-
adományaikkal az anyaszentegyház ez új oltárát fölépí-
teni segítették, mindenekfelett pedig örök dicsőség az 
Úrnak, a ki figyelmezett a mi kiáltásunknak szavára 
(V. Zsolt. 3.), a ki megtekintette az ő népét (Luk. VII. 16.) 
s a kinek dolga megláttatott az ő szolgáiban s dicsősége 
azoknak fiain! (XC. Zsolt. 16.) 

Midőn azonban köszönetet mondunk ifjú testvéreink 
nevében is a keresztyéni szeretet ezen nemes fellángolá-
sáért — egyszersmind újabb kérő szóval fordulunk hoz-
zátok: tartsátok meg az Otthont, mely születését ti néktek 
köszöni, továbbra is meleg atyai szeretetekben! Jövője még 
nincsen biztosítva — minden fáradozásunk dacára sem. 
Eszményi célunk az. hogy a bennlakást teljesen ingye-
nessé tegyük, mert most csak négy lakó részesül ingyen 
s három féldíjért ellátásban. Azon igyekezünk, hogy ebéd 
mellett reggelivel és vacsorával is elláthassuk az Otthon 
lakóit, hogy e fedél alatt semmi gond ne bántsa szivöket. 
hanem zavartalanul éljenek jövendő hivatásuknak. Legye-
tek segítségünkre e szent munkában lelkesedéstekkel, egy-
házatok iránt való hív ragaszkodástokkal! 

Szent Karácsony ünnepe közeledik. Minden családba 
leszáll a szeretet angyala s megjelenésével megszenteli az 
ünnepet, boldogságot áraszt maga körül. Gondoljatok sze-
retett hitrokonaink, midőn családotok körében vidáman 
időztök s boldogságán örültök, gondoljatok ifjú testvérei-
tekre, a kik leikök szemével a jövőbe néznek s szerez-
zetek nékik boldog örvendetes Karácsonyt! 

Az Úr lelke legyen mi velünk! 
Pozsony, 1896. december hó 20. 

A theol. akadémia tanári kara nevében: 

Dr Masznyik Endre, Kovács Sándor, 
akad. igazgató. akad. magántanár, 

az »Otthon* felügyelője. 

A kegyes adományokat kérjük a theol. akadémia 
címre küldeni. A beérkezett összegeket, mint eddig, nyug-
tatni fogjuk az egyházi lapokban s az évi értesítőkben. 

Az érdeklődőket pedig kérjük, ha Pozsonyban meg-
fordulnak, látogassák meg a Theologusok Otthonát. A 
legnagyobb készséggel fogjuk bárkinek is megmutatni inté-
zetünket. 

R É G I S É G E K . 
Adatok az 1859-iki pátens történetéhez.* 

Naplója a magyarországi ágostai hitvallású bányai 
és a helv. hitvallású négy egyházkerület küldötteinek Mél-
tóságos idősb báró Vay Miklós úr ő exc. elnöklete alatt 
Bécsben f. 1860. Január 23. következő napjain folytatott 
értekezletének. 

Jelen voltak: az ágostai hitv. bányai egyházkerület 
részéről: Báró Prónay Gábor, mint elnök, báró Podma-
niczky Ármin, Desewfy Ottó, Esztergálvi Mihály esperes. 
Székács József pesti lelkész, Schnell Károly vadkerti lelkész. 

A túl a dunai helv. hitv. egyházkerület részéről Nagy 
Mihály superintendens, Blaskovics Pál s.-gondnok, Konkoly 
Thege Balázs e. h. megyei ülnök. 

A dunamelléki helv. hitv. egyházkerület részéről Grf. 
Teleki Gyula segédgondnok. Gr. Teleki Sándor, Egressy 
Sámuel, Török Pál esperes, Erdélyi Ferenc egyházmegyei 
ülnök, Benedek László egyházmegyei ülnök, Szalay Sán-
dor baracskai lelkész, Fördős Lajos kecskeméti lelkész. 

A tiszáninneni h. h. egyházkerület részéről idősb 
b. Vav Miklós, Gr. Vay Dániel, Gr. Pallavicini Roger, ifj. 
b. Vay Miklós ehm. ülnök, b. Vay Béla, Bernáth Zsigmond 
Ferenczv József esperes, Hegedűs László esperes, Zsarnay 
Lajos ehm. kerületi főjegyző. 

A tiszántúli eh.-ker. részéről' Gr. Degenfeld Imre 
s.-gondnok, Tisza Kálmán segédgondnok, Lónyai Meny-
hért ehm. ülnök, Balogh Péter helyt, superintendens, Ré-
vész Bálint ehk. főjegyző, Révész Imre ehker. aljegyző. 

Január 23. reggel 11 órakor. 
1. Elnök ő exc. előterjeszté miszerint Ministerelnök 

úrnál bejelentette, hogy a magyarországi ágost. hitv. bányai 
és a helv. hitv. négy egyházkerület küldöttei kívánnak ő 
cs. Kir. Felsége előtt megjelenni, hogy ott az egyházkerü-
letek ünnepélyesen kijelentett nézeteit élő szóval tolmá-
csolják a pátens és ministeri szervezet, s az életbe léptető 
rendeletek sérelmes voltát elpanaszolják, és azok felfüggesz-
tését és hatályon kívül tételét kérjék; de ministerelnök 
úr nem nyújtván biztos reményt az elfogadhafáshoz, mert 
a küldöttek oly egyházi testületeket képviselnek, melyeket 
a pátens, s ministeri rendelet eltörlöttek, s így törvény-
telenek ; ennek folytán elnök ő exc. felhívta a küldöttséget, 
tanácskozzék a felett, mit kell tennie azon esetben, ha ő 
felsége előtt személyesen meg nem jelenhetnénk. 

A küldöttség általános nézete abban összepontosult, 
hogy azon esetre, ha kérelmét élő szóval ő Felsége előtt 
nem tolmácsolhatná, írásbeli felterjesztvény fogalmaztas-
sák, és adassék át a ministerelnök úrnak a Felség kezei-
hez juttatás végett. 

* E cím alatt az 1859-ik évi protestáns pátens három neve-
zetes okmányát fogjuk közölni, ú. m. a küldöttség »Napló*-ját, a 
küldöttség által a felséghez intézett »Folyamodvány*-t, s végül az 
»Irányadó* címen kiadott utasítást. A becses okmányokat Ádám 
Kálmán kecskeméti esperes úr szívességéből kaptuk s mi kész-
séggel teszszük közzé. Tudásul és tanulságul a jelen nemzedék-
nek, miként kell szeretni s vészben-viharban védeni a vallást és az 
egyházat. 

A »Napló* kéziratára vonatkozólag a közlő esperes úr ezt 
írja : »A kecskeméti egyházmegye akkori esperese, Miskolczi István 
is köröztette s a t. vezsenyi egyház »Currentale Protocollum«-ába 1860, 
mártius 28-áról be van jegyezve, hogy esperes úr körlevele megér-
kezett, melyben tudatja, hogy a senorum collegium a »Tájékozás* 
és »Irányadó« című iratokat teljesen magaévá tette s ezeket a lel-
készekkel és gyülekezetekkel közölni rendelte. Közölte egyszersmind 
a »Napló*-t és a felség »Folyamodvány«-t is, melyeket testvérbá-
tyáim írtak le. Így maradtak meg ezek a t. vezsenyi egyháznál«. 

Sserk. 



2. Ezen most kifejezett határozat nyomán elnök ő 
exe. felhívta az ágost hitv. bányai kerület küldötteit, ha 
készek-e aláírni a készítendő felterjesztvényt, vagy külön 
feliratot fognak intézni ő Felségéhez a Ministerelnök 
úr útján. 

Egyező akarattal kinyilatkoztatták, hogy a felter-
jesztvénynek a helv. hitv. testvér eh. küldötteivel együtt 
ők is aláírnak, s egyszersmind ennek kíséretében saját kül-
dőik feliratát is fölterjesztendik. 

3. Elnök úr ő exc. fölolvasta azon beszédet, melyet 
a küldöttség nevében Ő Felsége előtt elmondandó lenne 
ha kegyelmes kihallgattatást nyernénk. 

Miután ezen beszéd az egyházkerületek ünnepélye-
sen és törvényesen kinyilatkoztatott s a cs. Felséghez be-
adatott feliratokban kifejezett elvekkel, nézetekkel s így 
utasításainkkal mindenben megegyezett, s azokat a leghí-
vebben tolmácsolta, szives köszönet nyilvánítása mellett 
örömmel elfogadtatott. Elhatároztatott egyszersmind, hogy 
azon esetben, ha a küldöttség ő Felsége elébe nem bo-
csáttatván, ezen beszéd föl nem olvastathatnék, szerkesz-
tessék fölterjesztvényi alakba, s igtattassék bele az is, 
hogy az eh.-kerületek küldöttei lelkiismeretes kötelessé-
göknek tartják a cs. k. Felség magas figyelmét fölhívni 
arra, hogy azon út, melyen a ministerium az eh. szerve-
zetet életbe akarja léptetni, s közelebb a Január 10-én 
kelt ministeri rendelet egyházalkotmányunk presbyteri jel-
lemét eltörölné, s a testvéri kötelekben s eh.-megyei és 
eh.-kerületi fokozatos kormányzat alatt álló egyházba az 
indepentismust hozná be és ekkép felbontana minden egy-
háztársadalmi rendet, a mi ez úton múlhatatlanul be-
következvén a felelősséget egyházunk, Isten és emberek 
előtt magáról eleve elhárítja. 

Ennek folytán kijelentetett az is, hogy ezen felter-
jesztvény mellett a két dunai és tiszántúli helv. hitv. egy-
házkerületek is adják át felirataikat a ministerelnök úr-
nak ő Felsége kezéhez való juttatás végett. 

Január 24-ikén reggeli 10 órakor. 
4. Elnök ő exc. elő adván, miszerint a Minister-

elnök Ígéretet tett, hogy ő Felségének a küldöttség kérel-
mét bejelenti s f. hó 24-én délelőtt 12 órakor kihallga-
tást ad, a midőn egyszersmind választ is nyerhet, bebo-
csáttatik ő Felsége elé vagy nem, fölhívta a küldöttséget, 
nevezzen kebeléből megbízottakat, kik vele együtt a 
minister úrnál megjelenjenek. 

Elnök ő exc. mellé kineveztettek b. Prónay Gábor, 
Gr. Telekv Gyula, Magy Mihály, Balogh Péter, Esztergályi 
Mihály, Ferenci József, Székács J., Török P. 

Délután 3 órakor. 
5. A köldöttség megbízásában eljárván, ő exc. elő-

adta, hogy az egyházkerületek küldöttségét ő Felsége nem 
fogadhatja ; mert nem tétetett elég azon korábban kibo-
csátott rendeletnek, miszerint az ilyen küldöttségeknek a 
magyarországi főkormányzóság útján kell az elfogad-
hatási engedélyt kieszközölni; de mind a mellett is minis-
ter elnök úr kijelenté, hogy miután most külömben is az 
egyházkerületek küldöttei jelen vannak, az egyh. és állam-
kormány közt fen forgó félreértések eloszlatásától és a 
kölcsönös közeledés eszközlésétől nem idegen, s ha a kül-
döttség ebben utat és módot fog találni, kész megbizot-
tainkkal értekezésbe bocsátkozni. 

Komoly és hosszas megfontolás után abban lőn 
közmegállapodás, hogy a küldöttség hajlandó azon út és 
mód felett tanácskozni, mely az egyház és államkormány 
közt fenforgó félreértéseknek véget vetne, de csak az egy-
ház allamjogi alapjának, s az egyházkerületek kifejezett 

alapelveinek sérelme nélkül, s ha megbizottainkkal a mi-
nisterium küldöttei érintkezésbe bocsátkoznak, eleve jelent-
sék ki, hogy küldetésük céljánál fogva szavuk e tekintet-
ben nem lehet több magánértékü nyilatkozatnál, mind-
azáltal. hogy a fenforgó félreértések kiegyenlítésére s a 
kölcsönös közeledés eszközlésére a kínálkozó alkalmat el 
ne mulaszszák, készek az említett alapon értekezésbe 
bocsátkozni azon kérelem kijelentése mellett, miszerint a 
kölcsönös értekezés eredményét legyen szabad az egyház-
kerületekkel végérvényes megállapítás végett közleni. 

Ezen előzmények megállapítása után a küldöttség a 
választmánynak, mint megbizottainak kezébe a következő 
utasítási pontokat adta, oly meghagyással, hogy az adott 
utasítás körén túl nem léphetnek: 

1. Kéressék meg ő Felsége, hogy a pátens alaphatá-
rozataira fektetett ministeri szervezet, s az ezt életbe lép-
tető intézkedések hatályba lépése halasztassék el. 

2. Engedtessék meg, hogy megmaradván az egyh.-
történeti fejlődésének alapján a mindkét felekezetű egyház-
kerületek. a keblükben megüresült s illetőleg hatályon kívül 
tett hivatalokat a gyakorlatban volt rendszabályok szerint 
törvényes választás által töltsék be s így az egyházi ható-
ságokat egészítsék ki. 

3. Az ekképen rendintegralt egyházkerületek meg-
bízottai illető generál Conventeiken összejővén a zsinati 
követek választásának módját megalapítsák. 

6-ik szám. A ministerelnök úr útján benyújtandó 
felterjesztvény a meghatározott módosítással elkészíttetvén 
felolvastatott, s helybenhagyatván közzsinatra bocsáttatott. 

Január 25 reggeli 10 óra. 
7-ik szám. A küldöttség összeülvén, elnök ő exc. 

előadta, hogy cs. k. főherceg Rainer ő Fensége magához 
hivatta, azért az ülés d. u. 3 órára áttétetik. 

Délután 3 órakor. 
8-ik szám. A küldöttség tagjai összejővén elnök ő 

exc. előadta, hogy a főhercegnél kedvező fogadtatásban 
részesült, s volt alkalma kifejezni az egyh. sérelmeit, néze-
teit, kivánatait, különösen is kiemelvén a január 10-én 
kelt ministeri rendeletnek sérelmes és vészes voltát, s mi-
előtt a főherceg ő exc. elbocsátotta s a Felség személyes 
elnöklete alatt tartandó birodalmi tanácsba ment volna, 
fölhívta, adná át neki némely iránypontokat, a melyeknek 
alapján gondolná a kiegyenlítés lehetőségét. Elnök ő exc. 
a következő iránypontokat mondotta el: 1. a ministeri 
szervezet és az ezt életbe léptető rendeletek sistáltassanak. 
2. Az egyh.-kerületek hiányzó hivatalnokaikat törvényes 
rendszabályaik szerint megválaszthassák, s a zsinati kö-
vetek választásának módját megállapítsák és végre 4. a 
pátens a Zsinatnak adassék át. 

Megválasztattak ezúttal a ministerium megbizottaival 
értekezendő választmány tagjai is, ú. m.: idősb b. Vay 
Miklós ő exc. elnöklete alatt báró Prónay Gábor, Székács 
József, Tisza Kálmán, Révész Imre, Hegedűs László. 

Január 26 reggeli 10 órakor. 
9-ik szám. Elnök ő exc. b. Prónay Gábor ő méltó-

ságával ministerelnök úrnál megjelenvén, hogy ő Felsége 
akaratát megtudják, az összeült küldöttségnek azon választ 
hozták, miszerint a Felség a küldöttséget nem fogadhatja, 
hanem egyenként mentül számosabban folyamodhatnak 
kihallgatásért, a küldöttség elnökeinek pedig kijelentette, 
hogy a Felség ki akarván őket hallgatni, annak idejében 
parancsolni fog velők, egyszersmind azt is mondotta, hogy 
a bejelentett választmányi tagok névsorát a Felségnek 
adandja át. 



A küldöttség tagjai mély megilletődéssel fogadták az 
elutasító választ, s kijelenték egyező akarattal, hogy te-
kintve küldőik akaratát, s küldetésük célját, egyenként 
audientiát nem kérhetnek s nem kérnek, sőt a választ-
mány tagjai sem jelenhetnek meg a kihallgatáson, miután 
egyenes missiójuk csak a ministerium megbizottaival leendő 
értekezés volt. a kezökbe adott utasítás határai közt, s 
azon esetre, ha tán parancsolnának velők, csak mint magán-
emberek jelenhetnének meg, s mint ilyeneknek semmi sze-
mélyes kérelmök nincs, s így az egyh. ügyeire nézve semmi 
értekezésbe nem bocsátkozhatnak. Fölkéretett azért elnök 
ő exc. tisztelettel, hogy ha az egyh. egyetemes küldöttsé-
gének ő Felsége elé jutását ki nem eszközölhetné, ügy 
méltóztatnék intézkedni, hogy a már felolvasott, s aláírt 
előterjesztvény az egyes kerületek felirataival együtt, ha 
lehet egyenesen ő Felségének, ha pedig ez meg nem tör-
ténhetnék. a ministerelnök úrnak adassék át a Felséghez 
való juttatás végett. 

Elnök ő exc. ezen egyetemes akarat és óhajtásra 
kinyilatkoztatá, hogy ha küldetésünk célja az egyetemes 
küldöttségnek ő Felségének elébe bocsátása ki nem eszkö-
zöltethetnék, megpróbálja az elnököknek rendelt audien-
tián felterjesztvényünket a Felség kezébe juttatni s ki-
jelentenai, hogy valamint elnöki tiszte, úgy a küldöttség 
teendője is megszűnt s csak mint magánember úgy áll 
ő Felsége előtt. 

Január 27 reggeli 11 órakor. 

10. Elnök ő exc. ministerelnök úrral értekezvén, 
jelenté, hogy a választmány tagjainak névjegyzéke a Fel-
ségnek átadatván, ellenök semmi kifogás s a vallásügyi 
ministerium által délután fél egy órakor elfogadtatnak s 
meghivattak az államkormány részéről is teljesen magán-
jellemű értekezletre. 

Ő exc. azon kérdésre átadja-e a Felségnek a föl-
terjesztvényt, ha az elnökök audientián fogadtatnak, ki-
mondatott, hogy igenis azon esetben ha nem lehet semmi 
kilátás arra. hogy az egyetemes küldöttség ő Felsége előtt 
kihallgatást nyerjen. 

Délután 6 órakor. 

11. Elnök ő exc. fölemlíté miszerint a Felség előtti 
kihallgatásról még semmi bizonyost nem tudhat, jelenti 
azonban, hogy a választmány magános értekezlete a val-
lásügyi ministerium szállásán ministeri osztálytanácsos Zim-
merman József úr ő méltóságával mai napon délutáni 1—3 
óráig meg történt. Különösen kiemeli ő exc., hogy midőn mi-
nisteri tanácsos úr a maga megnyitó beszédében az értekezés 
keletkezését oly értelemben adta elő, mintha azt egyetemes 
küldöttségünk kivánta volna, arra ő exc. azonnal megje-
gyezte, hogy a kölcsönös közeledésre az első felhívó szó 
ministerelnök úrtól jött. Egyébiránt mind a ministeri 
tanácsos úrnak, mind a választmány tagjainak ismételt 
nyilatkozata után ezen értekezlet teljesen magánjellemü 
és értékű levén, erről jegyzőkönyv nem vezettetett, ennél-
fogva elnök ő exc. is a vitatkozás teljes folyamára és 
egyes részleteire ki nem ereszkedhetvén, különösen azt 
emeli ki, hogy ministeri tanácsos úr a mint egy-két óráig 
tartott magánbeszélgetés végén mint a választmánynak 
utasításával megegyező kivánatát azon pontokban fogta 
össze teljesen és szabatosan, melyeket az egyetemes kül-
döttség a választmánynak utasításul kezébe adott, s elnök 
ő exc. cs. k. főherceg Rainer ő Fenségének is elmondott. 
Ezek folytán ministeri tanácsos úr kijelentette, hogy noha 
bajosan hiszi, hogy ezek mind teljesedésbe menjenek, 
mindazáltal azokat az illető magasabb helyen előterjeszti. 

A küldöttségi ülés elnök ő exc. ezen előterjesztését 
köszönettel fogadta s azon óhajtását nyilvánítá, hogy a 
választmány említett értekezletének folyama az illető tagok 
által a lehető részletességgel írásba foglaltassék s mellék-
letül a naplóhoz csatoltassék. 

A küldöttség következő ülése a következő nap déli 
12 órára tűzetett ki. 

Január 28 déli 12 órakor. 
12. Elnök ő exc. előadta, bogy nincs többé remé-

nye, miszerint a küldöttség egyetemesen ő Felsége elé 
bocsáttassék. azért a küldöttség, megszűnvén missziója, 
feloszlottnak nyilatkoztatta ki magát s ő exc. elnök úr 
a következő nagyfontosságú szavakkal vett búcsút küldött 
társaitól: Nem tagadhatom meg magamtól, hogy elválá-
sunk e pillanatában pár szóval búcsút ne vegyek az igen 
tisztelt küldöttségtől, hogy ki ne fejezzem abbeii lelki örö-
mömet, miszerint egész működési időnk alatt nem vala 
egy felmerült kérdés sem, mely iránt nézeteink avagy 
csak árnvéklatilag is eltértek volna egymástól. Adja a 
mindenható, hogy ily példás egyetértés lengje hitfeleinket 
is e válságos időben körül; ki tűrés, összetartás az álta-
lam mindjárt kezdetben kimondott solidaritás eszméje, egy 
méltósággal teljes folytonos higgadt álláspont a jogosság 
terén, elébb-utóbb megtermendi gyümölcseiket. Sí oportet 
fieri scandala, legyen ez mások szerepe s minden jog-
talan, törvénytelen eljárás szenvedjen hajótörést, szégye-
nüljön meg vallásos érzelmeink irányában. Mindenekfelett 
pedig bizzunk Istenben, és higyjük erős keresztyéni hittel, 
hogy e kinos szenvedés napjai sem valók egyébre, mint 
lelki erőnk edzésére s evangeliumi hitünkben megszilár-
dításunkban, Isten mindnyájunkkal! 

Elnök ő exc. ezen búcsúszavait a küldöttség a szív 
mélyéből fakadó közhelyesléssel fogadta s ft. Balogh Péter 
túl a tiszai superintendens a küldöttség nevében köszö-
netet fejezett ki elnök ő exc. buzgó törekvéseért és fára-
dozásaiért. s fölhívta érzékeny szavakban a küldöttség 
világi tagjait, hogy legyenek továbbá is gyámolai az evan-
gélium szolgáinak s törhetlen bajnokai az egyház szabad-
ságának és jogainak, mert csak ily egyesített erő mellett 
lehetünk erősek az egyházat fenyegető veszélyek elhárí-
tására, s a prot. egyház jogainak és szabadságának meg-
védésére. 

Mely szavakra a küldöttség egyetemesen Áment 
mondván, az egész gyülekezetet eltöltő Szentlélektől fel-
buzdíttatva nt. Székács József úr az evangeliumi egyház 
felett őrködő isteni gondviselés segedelméért a következő 
kenetteljes szavakban folyamodott, mondván : 

Kegyelemnek Istene! Szent Atyánk! Hálákat adunk 
neked, hogy minket a te örökségedbe hívtál s a te szent 
Fiad evangéliumának világosságára méltattál. Szent örö-
münket valljuk be előtted, szent Lelked ajándéki azon 
egyetértés fölött, melyet keblünkbe oltottál akkor, midőn 
egyházad ügyét világi hatalom előtt védelmezni összesereg-
lettünk. Egyszersmind fájdalmas panaszszal kesergünk 
szined előtt, azon ingatagság és félelem felett, mely némely 
távollevő testvéreinket megszállotta, midőn evangéliumod 
igazságáért küzdeniök kell vala. 

Kérünk téged! jelenj meg hatalmaddal közöttünk, s 
harcolj ügyedért mellettünk és velünk, mivelhogy nélküled 
nem győzhetünk. Tedd érezhetővé köztünk Urunk és meg-
váltónk azon Ígéretedet: hogy hol ketten, hárman egybe-
gyűlünk nevedben, te ott lész közöttünk, sőt velünk ma-
radsz világ végezetéig. Ébreszd fel bennünk az apák 
emlékezetét, kik a te országodért készek valának vagyont, 
szerencsét, vért és életet feláldozni, hogy nemes nyomdo-
kaikon haladjunk tántoríthatatlanul, nem térve el az igaz-



ság útjáról se jobbra, se balra, hanem követjük azon 
irányt, melyet előnkbe szent fiad kitűzött, védjük azon 
alapot, melyre egyházát maga fekteté, mely az Isten igéje 
s a hit, mely abból származik. Adj erőt és bátorságot, 
hogy se magasság, se mélység, se hatalmasságok, se feje-
delemségek, se élet, sem halál és semmi egyéb teremtett 
állat el ne szakaszszon azon szeretettől, mely a Krisztusban 
van, hogy azon öntudattal szálljunk sírjainkba, hogy hívek 
maradtunk mindvégig. Egyesíts mindnyájunkat azon gon-
dolatban, hogy nincs üdvösség számunkra, mint azon egy-
nek birtokában, mire szüksegünK van, hogy ezt a vilag-
nak sem méltóságai, sem címei, sem kincsei ki nem 
pótolhatják, hogy nincs nekünk idvességünk, mint az, hogy 
a te szolgálatodban állunk és benned vagyunk gazdagok. 

A te oltalmadba ajánljuk a te egyházadat, melynek 
bizodalma tett minket követekké, melyhez ezennel vissza-
térők vagyunk. Óh add, hogy felfogjuk magas hivatásun-
kat. s példánk által mutassuk meg azoknak, kiknek szemei 
rajtunk csüggenek, hogy míg mi e világiakban megadjuk 
a császárnak, a mi a császáré, a lelkiekben megadjuk 
Istennek, a mi Istené, s az engedelmességet Isten iránt 
semmi viszonyok, kísértések, veszélyek között nem ren-
delendjük alá az engedelmességnek az emberek iránt. 

Védj meg minket erőnek Istene, s fedezd be küzdő 
egyházunkat hatalmad szárnyaival. Bocsásd meg vétkein-
ket s engedd hinnünk, hogy ha igazán harcolunk, a vész-
napok után feltámasztod a vigasztalás napját. Benned 
bizunk ! rád támaszkodunk, s nem kételkedik a mi szi-
vünk, hogy igaz ügyünk legjobb helyen van a te kezed-
ben. Bocsáss meg elleneinknek, védelmezd és segítsd meg 
a te népedet. Hallgass meg szent Fiad nevében Amen. 

Miatyánk stb. Áldás stb. 
Ezzel a küldöttség feloszlott. 
Közli Ádám Kálmán, 

kecskeméti ref. esperes. 

IRODALOM. 
t 

** Költemények. Irta Szabolcsba Mihály. Második 
kiadás. Budapest, 1897, Singer és Wolfner kiadása, kis 
nyolcadrét, 186 lap, ára 1 frt 20 kr. 

Felfalu költő-papja újabb verskötettel gazdagította 
irodalmunkat. Csinos kis kötetében ismét az a kedves köl-
tői lélek szólal meg, melyet első versgyűjteményéből, a 
»Hangulatok«-ból oly előnyösen ismerünk. A »Költemé-
nyek t-nek ez a jeligéje: »Pásztortűz vagyok én, más fényt 
nem irígylek : egy pár gyalog utast, ha fölmelegítek«. Való-
ban a pásztortűz szelid fénye, kedves melege, vonzó egy-
szerűsége sugárzik ki költeményeiből. A divatos esengés-
bongás helyett nemes egyszerűség, a mesterkélt érzések 
helyett őszinte természetesség szólal meg lantján. Család, 
feleség, anya, hazafiság, vallásos hit: ezek inspirálják lel-
két. Igazi dalos természet, mely kedvességével elandalít, 
bensőségével fölmelegít, hitével megnyugtat. Keresztyén 
költészetnek nevezhetnénk lyráját, mely kedvesen, néhol 
gyermetegen hisz, nemesen lelkesül és boldogan szeret. 
Kötetében 78 költeményt, ezek közölt 16 vallásos dalt 
számláltunk össze. Mai tárcánkban ez utóbbiakból be is 
mutatunk egyet. Ezek a vallásos költemények is inkább 
dalok: természetességből, egyszerűségből szőve. Sehol nincs 

rajtok papos mű-kenet, vagy mesterkélt fenség utánzat. 
Az érzések természetessége s a gondolatok tisztasága által 
hatnak darabjai. Melegen ajanljuk olvasóinknak ezt a mi-
közülünk és miközénk való kedves költőt. A »Költemé-
nyek* megrendelhetők Singner és Wolfnernél Budapesten, 
Andrássy-út 10. sz. 

** Rúth könyve. Fordította, bevezetéssel és ma-
gyarázattal ellátta Marton Lajos budapesti ref. vallástanár. 
Budapest, 1896. Nyolcadrét,; 73 lap. Theologiai magán-
tanári dolgozatul készítette a jeles fiatal szerző ezt az 
értékes bibliai tanulmányt, mely két főrészre oszlik. Az 
elsőben (1—34. 1.) a könyv nevét és helyét a kánonban, 
a könyv tartalmát, az elbeszélés történeti idejét, a mű charac-
terét, célját és forrását, a könyv keletkezési korát és 
szerzőjét, végül műfaját, nyelvezetét, és szerkezetét tár-
gyalja történet-birálati módszerrel, teljes szakavatottsággal. 
A második részben (35—73. 1.) az egész könyvet szépen 
fordítja és tudományos exegesissel látja el. Az első isa-
gogicai rész a Rúth könyve adatait körülbelül Éli főpap-
sága idejére teszi, a könyv célját pedig akként határozza 
meg, hogy az kifejezése annak a valláserkölcsi reactiónak, 
melyet Esdrás és Nehémiás exclusiv zsidó irányzata támasz-
tott a türelmesebb lelkekben. Ennek a protestatiónak kife-
jezője a Rúth könyve, melynek ezzel egyszersmind a kelet-
kezési ideje is megvan határozva. Műfaját tekintve Marton 
»erős idyllicus érzékkel megírt történeti irány-novellának 
tartja, mely történeti keretben mozog, de fő jellemvonása 
az irányzatosság«. A második részben a könyv teljes for-
dítása és tudós magyarázata ép úgy szakértő munkásra 
vallanak, mint az első rész történet-birálati fejtegetései. A 
kiváló készültségű szerzőnek e helyen is szíves elismerés-
sel adózunk. 

** A dogmák jelentősége napjainkban. Tanári 
székfoglaló beszéd, írta dr. Tüdős István sárospataki theolo-
giai tanár. Sárospatak, 1896. kis nyolcad rét, 16 lap, ára 
10 kr., a tiszta jövedelem a sárospataki theol. tanári nyug-
díjintézeté. — Kétszeres örömmel olvastuk át ezt a kis 
értekezést, mely eredetileg a >Sárosp. Lapok «-ban jelent 
meg. Először azért, mert helyes irányú, bibliás lelkű, talpra 
esett beszéd, melyet élvezettel lehet olvasni. Másodszor 
azért, mert épen a sárospataki dogmatikai tanszékről hang-
zott el, melyet egy negyedszázad óta a szélső rationá-
lismus sivársága sorvasztott. A derék fiatal szerző »dogmák 
alatt oly tanokat, egyházi tételeket ért, a melyeket az 
egyház a maga körében, saját tekintélyénél fogva általános 
érvényre emelt, még pedig íráselvi alapon«. Meggyőzőleg 
kifejti szerző, hogy »a keresztyén vallásnak szüksége van 
a dogmákra, mert ezek képezik benne a csontot, mely 
nélkül péppé válik*. A dogma nélküli keresztyénség nem 
keresztyénség. »A vallást nem szabad s nem is lehet csu-
pán az emberi ész és okosság ügyének tekinteni, mert az 
a vallás, mely csupán az okosságot elégíti ki, nem egyéb, 
mint észvallás, mely ihletetlenül hagyja a szivet és a lelki-
ismereted. — Ez más szellem, mint a mi eddig Patakról 
lengett s mi örülünk annak, hogy a rationalista theologia 
Patakon is csődbe jutott s az evangéliumi keresztyén theolo-



giának tért nyitott. Csak előre, fiatal kartárs, in hoc signo 
vinces. 

** A Keresztyén című lap érdekében a következő 
sorokat kaptuk : »Keresztyén* c. lapom, melyből öt év 
alatt 65,000 példányi elajándékoztam: a jövő évben is 
kiadom. Ára egész évre 50 kr. E lapról Kecskeméti bé-
kési lelkész, »Evangélista* újságában így ír : »A decemberi 
szám gazdag, változatos, kedves, melegséget lehelő, erőtől 
duzzadó tartalommal jelent meg, mint rendesen szokott. 
Skót és angol keresztyének, kik az evangéliumot és evan-
geliumi munkát tudják becsülni, nagyobb összegekkel tá-
mogatják ezt a kis lapot*. Méltó, hogy támogassuk mi is. 
Az előfizetés hozzám küldendő. Kívánatra ingyen mutat-
ványszám küldetik bárkinek is N.-Recskerek, 1896. dec. 
hó 22. Szalay József, szerkesztő. 

E G Y há z. 
A Gusztáv Adolf-egyesület és hazánk. A »Gyám-

intézeU című értesítő Baltik püspök évi jelentésében ezt 
írja"" a Gusztáv Adolf-egyesületről: »A nemes Gusztáv 
Adolf-egylettel a közösséget fentartottam. Több áldás jött 
onnét, mint a mennyit magunk képesek vagyunk szegé-
nyeinknek nyújtani. Tény, hogy épen ezen áldott egylet 
némely köreiben panasz emeltetett ellenünk, mintha a mi 
egyházunkban különbség tétetnék, a bibliával mondva, a 
zsidók és görögök között, s talán közel állottunk ahhoz, 
hogy a kötelék köztünk megszakad. Az elnökség megtette 
kötelességét, hogy a habok gyámintézetünk hajóját ne bo-
rítsák el; képviselőt is küldtünk a Gusztáv Adolf-egylet 
dessaui nagygyűlésére, és pedig gyámintézetünk buzgó 
tagja, Löw Fülöp testvérünk személyében, és történt, bogv 
egyházunk belügyei ott, napirendre nem is kerültek s lőn 
csendesség. Adja Isten, hogy ama gyönyörűséges dolog, 
az atyafiaknak egyességben való lakozasok legyen jel-
szava a jövő munkáévnek«. — Ez a magyar hivatalos 
jelentés. A németországi közlés pedig például Beyschlag 
*Deutsch-Evangelische Blátter*-ébea ekként hangzik: »A 
nagygyűlést bizonyos diplomatikus eljárás jellemzi. Miután 
a magyar református egyház, mely évről-évre adományo-
kat kér és kap az egyesülettől, a jövőben a kért állam-
segély fölemelése fejében a tótok és németek erösebb ma-
gyarosítását igérte meg, helyén lett volna annak Dessauban 
való komoly megrendszabályozása, a mint arra a rajnai 
főegylet javaslata célozni is látszott. E javaslat azonban 
visszavonatott, csakhogy ezzel aligha javult a nagy chau-
vinismus, a mely elótt — sajnos — a németség erősen 
kapitulál«. — Beyschlag lapja itt ugyancsak elvetette a 
sulykot. A magyar ref. egyház segélyt nem szokott se 
kérni és kapni a G. Adolf-egyesülettől. Ezt a lutheránus 
egyházra kell érteni. De mi magyarországi protestánsok a 
tótok és németek erősebb magyarosításáról sem tudunk, 
még kevésbbé arról, hogy ezt a lutheránus egyház az 
államsegély fölemelése fejében igérte volna. Sajnos, hogy 
a Gusztáv Adolf-egyesületben is kezd lábra kapni a poli-

tika, az egyházi életnek ez a megölő mérge. És még saj-
nosabb, hogy e téves útra azok a hazai besúgók vezetik 
az egyesületet, kik a lutheránus egyházat sorvasztó nem-
zetiségi-politikai torzsalkodásokat meggondatlanságból kül-
földre is kihurcolják. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület december 28-án 
a ref. főgimnázium nagytermében tartotta második kará-
csonyfa-ünnepét. Ez az ünnep az egyesület gyámoltjainak 
volt szentelve. A terem egyik felében a meghívott szegé-
nyek ültek, másik felét előkelő (jobbára hölgy) közönség 
töltötte meg. A terem közepén az ajándékokkal megrakott 
asztalok s a szépen feldíszített karácsonyfa állottak. Az 
ünnepélyt az egyesület női énekkara nyitotta meg szép 
énekkel, melynek elhangzása után Szász Károly püspök 
tartott tanulságos alkalmi beszédet a karácsonyi örömről. 
Majd Papp Károly lelkész mondott szivreható szép imád-
ságot, melynek végeztével az egyesület tisztviselői Ssilassy 
Aladárné vezetése alatt kiosztották az ajándékokat. Ösz-
szesen 100 szegényt láttak el ruhával, fehérneművel, s 
egy kis karácsonyi ennivalóval (kalács, gyümölcs, stb). A 
közönség szívbeli örömmel nézte ezeknek az igazán sze-
gényeknek karácsonyi örömét, melyet a keresztyén fele-
baráti szeretet rendezett. 

I S K O L A . 

A theologia egyetemre vitele ellen aggodalmait 
fejezi ki Szabó Aladár barátunk a »Hajnal* decemberi 
számában. Aggodalmait mi hozzánk, e Lap szerkesztőjé-
hez címezi, még pedig abból az alkalomból, hogy mi a 
kultuszminiszter csáktornyai beszédjéhez fűzve azt az 
indítványt tettük, hogy a felekezetközi viszonosság és jog-
egyenlőségből kifolyólag a protestáns theologiát is vigye 
be az állam a tudományos egyetemre, s ez indítványun-
kat egyházjogi, nemzeti és theologiai tekintetekkel indo-
koltuk. — Szabó barátunk ezt az indítványt »a theologiai 
államosításának« nevezi, a mi pedig teljességgel nem az. 
Lám a római atyafiaknál, bár a budapesti egyetemen van 
theol. fakultásuk, ez az egy fakultás sem a püspöki semi-
nariumokat meg nem szüntette, sem a theol. képzést nem 
államosította, sőt úgy tudjuk, hogy az egyetemi theologiai 
fakultás üdvös hatással van a püspöki seminariumokra 
is. Ilyenszerű intézmény képe lebeg szemeink előtt, mikor 
a prot. theologia egyetemre vitelét sürgetjük. Ám Szabó 
a mi indokainkat nem dönti meg, mi sem foglalkozunk 
érvelésével behatólag. Szüntelenül csak azt hajtja, ha hit-
buzgóbb, ha életteljesebb egyház volnánk: állami theol. 
fakultás nélkül is virágzanánk. Ez igaz lehet. De épen 
az a baj, hogy az a kivánt hitbuzgóság nem akar kifej-
lődni. Most nincs államosított theol. képzésünk s vájjon 
virágzunk-e? Teljességgel nem mondhatjuk. S ha lesz 
egyetemi theol. fakultásunk, vájjon ez akadályozni fogja-e 
virágzásunkat ? Nem gondoljuk. Mert ha pl. Szabó bará-
tunk lenne annak a fakultásnak egyik professzora, hiszi-e, 



hogy akkor kevesebb buzgósággal forgolódnék az Úr ol-
tára körül, mint most, mikor autonom egyház szabadon 
választott professzora? Mi ezt se róla, se más characteres 
theologusunkról nem tudjuk feltételezni. Egyébiránt ez az 
egész eszmecsere tisztán akadémikus természetű. Ne tartson 
tőle, tisztelt barátunk, nem egyhamar fogja fenyegetni a 
magyar protestantismust az a képzelt veszedelem. Addig 
még sokat, nagyon sokat Írhatunk és dolgozhatunk a ma-
gyar prot. egyház evangeliumi szellemének felébresztése 
és megszilárdítása érdekében. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Rev. dr. Louis Praikschatis. Egy nagy tevé-

kenységű^ igazán áldott munkát végző derék s hű szol-
gája az Úrnak hunyta le örök álomra szemeit Cleveland-
ban. Ohio államnak ezen nagy protestáns központjában. 
Az elhunyt férfiú, kinek halála széles körökben megdöb-
benést s a pótolhatlan veszteség fölött való mély gyászt 
költött föl, az amerikai német reformált egyházak egyik 
dísze dr. Louis Praikschatis, clevelandi ref. lelkész s a 
legelterjedtebb német ref. egyházi lapnak, a Kirchenzei-
tung-nak, érdemes szerkesztője volt. Halála gyászba borí-
totta legközvetlenebbül azt a kicsiny, de nagy műveltségű 
gyülekezetet, mely Cleveland arisztokratikus negyedében 
föntartatva, az ő hűséges gondozása alatt állott, de mély 
fájdalommal érintette az Erié egyházmegyét is, melynek 
az illető elhunyt egyik legkiválóbb tagja, legtevékenyebb 
tisztviselője volt. Legnagyobb csapás érte azonban az egy-
házkerületet, melynek országos hírű lapját a Kirchenzei-
tungot szakavatott kézzel 1880-tól fogva vezette az érde-
mes elhunyt lelkésztárs. Az ő fáradhatlan munkássága, széles 
ismerete, üzleti ügyessége s finom tapintata adott olyan 
lendületet a lap ügyének, hogy kezelése alatt kétezerről 16 
ezerre emelkedett az előfizetők száma. Praikschatis dr. Ber-
lin mellett Straussbergben született. Atyja vitéz katona volt 
s a porosz szabadságharcot mint tiszt, hősiesen küzdötte 
végig. Az ifjú Praikschatis előkelő szellemi tehetségénél fogva 
már 17 éves korában az egyetemre jutott., hol szép sikerrel 
elvégezvén a theologiát, hat éven keresztül a külmisszió 
szolgálaiában állott. Majd Shyboyganba, Wiscounsin ál-
lamba kapván meghívást, rendes lelkésszé fölszenteltetett, 
s részint itt, részint a szomszédos lelkészi állomásokon 
eltöltött 17 esztandőt. Majd az Erié egyházmegyébe kebe-
leztetvén, mint clevelandi lelkész s a Kirchenzeitung szer-
kesztője működött mindeneknek megelégedésére 1880-tól 
fogva, tehát 16 éven keresztül. Temetése dec. 9-én ment. 
végbe az egyházmegyei s városi számos felekezetbeli pap-
ság s roppant résztvevő közönség jelenlétében. A meg-
jelent ref. lelkészek számát mintegy 60-ra, s más feleke-
zetű papok számát körülbelül 25-re lehet tenni. A gyász-
szertartás a háznál vette kezdetét s ennek végeztével 
a koporsót 12 clevelandi német ref. lelkész karján vitte 
a negyedik német ref. templomba, hol a legelőkelőbb egy-
házi szónokok tartottak felette szebbnél szebb beszédeket. 
Az igaznak emlékezete áldott — mondja a Példabeszéd 
könyvének bölcs írója — legyen is áldott e férfiúnak em-
lékezete közöttünk, ki hív volt mind halálig, s hitünk 
szerint elnyerte az örök élet koronáját ott fenn az egek-
ben. 11. S. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A vallásos iratok terjedéséről hazánkban 

érdekes összeállítást küldött be szerkesztőségünkbe Moody 
András lelkész, a skót biblia-társaság magyarországi fel-
ügyelője. A skót nemzeti biblia-társaság (National Bible 
Society of Scotland) nem azonos a brit- és külföldi biblia-
társasággal, bár ennek a bibliáit árusíttatja. (Ez is erős 
bizonyítéka a mi egyházi elmaradottságunknak, hogy még 
az Istenigéjét sem magunk nyomatjuk és terjesztjük ma-
gunk között, hanem a hitbuzgó ánglius emberségéből van-
nak olcsó bibliáink). A skót biblia-társaság nem rég óta, 
de nagyon szép eredménynyel működik közöttünk. Kézalatti 
kimutatása szerint a folyó évben (dec. 1-éig) 3226 teljes 
bibliát, 12593 újszövetséget, 8917 biblia-részt, összesen 
tehát 24,736 bibliát adott el hazánkban a társaság 15 kol-
portőrje. Ezekért bevett összesen 6645 frt 84 krt. Az 
eladott bibliák legnagyobb része magyar nyelvű volt, még 
pedig teljes biblia 1646, új-szövetség 8505, bibliai-részek 
5086, tehát összesen 15237 példány magyar biblia, mi az 
összforgalomnak több mint háromötöde. Ám a társaság 
nemcsak a biblia, hanem más vallásos iratok terjesztésé-
vel is foglalkozik, s e téren is szép siker koronázta a tevé-
kenységét. íme a számok. Eladott összesen 15,438 drb val-
lásos könyvet, miből 11,873 magyar nyelvű volt; értéke 
4945 frt 58 kr., illetve csupán a magyar könyveké 3853 frt 
84 kr. Eladott továbbá 41,204 drb vallásos füzetkét (trak-
tatus), mi közt 32,394 volt a magyar, a többi német, tót, 
szerb, oláh; a füzetekért bevett összesen 761 frt 72 krt, 
a magyar füzetekért 582 frt 34 krt. Bibliai kártyát eladott 
összesen 1458 drbot, miből 725 volt a magyar. A társa-
ság a mult évben bibliából és más vallásos könyvekből 
eladott összesen 82.836 példányt s ezekért bevett összesen 
12,435 forint 9 krt. Ezeket a tekintélyes számokat olvasva 
elmerengünk s arra gondolunk: ha ez a 15 kolportőr 
is ily szép munkát végezhet közöttünk, mennyivel nagyobb 
szabású könyv-terjesztő munkásságot fejthetne ki hazánkban 
az a három ezer lelkész és az a 4771 prot. tanító, a kik a 
két evangelikus egyház szolgálatában állanak! Hanem hát 
mi most nagyrészt csak numerusok vagyunk az egyházi 
életben s vajmi kevesen vannak azok, a kik ponderál-
nak is! Az itt közölt számok (összevetve az Irodalmi 
Társaság 36,100 darab eladott »Koszorú* füzetével) egy-
szersmind arra a széltében hirdetett téves nézetre is ör-
vendetesen rácáfolnak, hogy mi anyagilag ilyen-olyan szegé-
nyek vagyunk. Inkább a buzgóságban vagyunk mi szegények. 

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 I l l i k és IV-ik fizetési osztályban) egész 
évre 6, félévre 3 írtért kaphatják a Lapot. Lelkész-
olvasóinkat tisztelettel kérjük, hogy gyülekezetük 
tehetősebb és művelt tagjai körében Lapunkat ter-
jeszteni szíveskedjenek. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség': 
IX. kerdlet, Pipa-utca. 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

llornyánsxky Viktor könyvkeresksdéiie (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 vasáru ap. 
Előfizetési ára t 

Félévre : 4 frt 50 hri egész évre : • fru 

Egye* atcám ára 90 fcr. 

A keresztjén társadalmi munka köréből. 
(['elolvastatott 1896. dec. 16-án Kolozsvárott.) 

»Az embernek fia azért jött, hogy megke-
resse és megtartsa, a mi elveszett vala« (Lukács 
XIX. 10.). Es ma is ez az egyik feladata úgy 
az egész keresztyén egyháznak, mint ebben az 
egyes tagoknak. A visszatért tékozló fiú, az elve-
szett, de megtalált drachma és a nyájtól elsza-
kadt, de visszavitt kicsiny bárány felett érzett 
öröm, a mely még az égben is visszhangra talál, 
a jelképzője annak az örömnek, a mely a meg-
kereső, a megnyerő, vagy meghódító szeretet 
munkáinak a nyomában fakad. 

A levegőt az Isten nem azért adta, hogy 
görebbe zárva vegyműhelyében örökké csak ele-
mezgesse az ember és keresse benne a külön-
böző alkatelemek százalékjait ; hanem azért, hogy 
azt tele tüdővel szívja be. S törődik is clZZcll a 
láz beteg, hogy hány százalék ozon van abban 
az éltető légben, a mely a Monté Maggioreről 
aláömölve összefolyik a Quarnero tengeri ára-
mával és az ő sápadt arcát szúróssá teszi, elgyö-
tört szervezetét meggyógyítja, a lankadt, fáradt 
tagokba új erőt ad és a nyomott kedély derül, 
vidul, életkedvtől csapong újra, ő csak szívja, 
élvezi napfelkeltétől a nap áldoztáig és üdül és 
erősödik. 

Az evangéliumot sem azért adta az Isten, 
hogy csak bezárjuk tanuló szobánkba s ott gya-
koroljuk raj ta elménk találékonyságát, vagy hogy 
magunkba vonulva kegyes elmélkedésekbe bocsát-
kozzunk felette, hanem azért, hogy az éltető, 
üdítő, vigasztaló és boldogító erő legyen minde-
neknek és mindeneken. Keresse meg az elve-
szetteket, tartsa meg a megtaláltakat s kisérjen 
végig a bölcsőtől a sírig, nem, az örökkévaló-
ságig! A modern keresztyén világnézlet még ma 
is gyönyörködik ugyan Bunyan »Zarándok útjá-
ban« és megbámulja a hatalmas m u n k á t ; de már 
szemére veti, hogy a zarándok még csak a saját 

családját sem viszi magával az üdvösség váro-
sába, annál kevésbbé hív másokat oda, csak maga 
megy s boldogságában nem részesít másokat. 

Az élő evangeliumi keresztyénség a szere-
tetnek lelkétől indíttatva kiszáll az élet küzclte-
rére, a hol az emberi lelkekért folyik a harc. 
A szeretet egybegyűjti a hívőket, hogy a hazug-
ságnak és hitetlenségnek sáncait szétrombolják. 
Azok, a kik megtalálták az evangelium mezőben 
elrejtett kincsét, kimennek az élet körültök zajló 
nagy vásárjába és a drága gyöngyöt kinálva-
kinálgatják. És a kik rátaláltak már a mennyei 
város felé vivő útra, u tána mennek az eltéved-
teknek, a mellékutakon járóknak, vagy a szaka-
dékokba esetteknek és a mélységből kiáltóknak 
mentő kötelet bocsátanak alá. 

A keresztyén szeretet-munka nem elégszik 
meg csak azzal, hogy kisebb egyletekben vagy 
intézetek felállításával egyeseket mentsen meg, 
hanem bizonyságot akar tenni az egész népélet 
legkülönbözőbb rétegeiben is arról, hogy az evan-
géliumban olyan kincsek vannak, a melyeket sem 
a rozsda, sem a moly meg nem emészt, sem a 
lopók el nem lopnak és a melyekre minden 
emberi szívnek feltétlenül szüksége van. A szét-
szórtságban, idegen felekezetek és nemzetiségek 
között élő hitsorsosaira veti tekintetét s igyekszik 
megtartani őket az egyháznak és a nemzetnek. 
Fájó érzéssel, de gondozó szemmel kiséri az 
atyák földjéről kivándorlókat s egybeköti őket 
az evangelium erejével. Belenyúl a szegényügybe, 
nem riad vissza annak rongyaitól és bűneitől ; 
bele a munkáskérdésbe, ebbe a nagy darázs-
fészekbe és nem fél a fullánkoktól, sőt egyene-
sen azokat akar ja kihúzni. Felveszi gondját a 
gyári munkásnőknek és cselédeknek. Mindenkire 
nézve szent és megszentelő ünneppé akar ja vará-
zsolni a vasárnapot és széthordja mindenfelé az 
Isten igéjét, a bibliát, a vallásos iratokat, hogy 
egészséges tápláló lelki eledelt nyújtson a tudni 
vágy% ^ igazság után éhező és szomjúhozó lel-



keknek, vigaszt, megkönnyebbülést a megfára-
dottaknak ós megterhelteknek és nemes szóra-
kozást, felvidulást a mindennapi munka egyhan-
gúságában elfásultaknak. Felhasználja a modern 
társadalmi életnek minden eszközét és megfigyeli 
ez életnek minden jelenségét. De a megfigyelés-
ben az istenfiúságnak lelke, míg a munkában 
meg az Isten iránt való bizalom, élő hit vezeti 
ós erősíti. 

Á keresztyén szeretetnek erről a nagy, szo-
rosabb értelemben vett sociális munkájáról kí-
vánok ez alkalommal szólani. 

»Mindenekkel jól tegyünk, kiváltképen a mi 
hitünknek cselédivel.cc így int Pál apostol. Nem 
lehet ennélfogva közönyös az egyház, a keresz-
tyén közösség előtt, hogy vájjon mi történik az 
ő hitének ama cselédeivel, a kik idegen feleke-
zetek és nemzetiségek között szétszórtan élnek. 
Régi mese az, hogy az egyes vesszőszálakat 
könnyű széttörni, míg az összekötött vesszőcso-
magot lehetetlen. Az egymagában pislogó kis 
zsarátnokot bizony hamar kifújj a a hideg kör-
nyezet szele; de ha összehúzzuk az egyes szik-
rácskákat, tűz és világosság származik belőlük. 
A külföldi nagy nemzetek és egyházak, a melyek 
30—60 meg 100 milliójával számítják tagjaikat, 
a hol tehát az egyeseknek nem volna oly rend-
kívüli értéke, már e század első évtizedeiben 
tettek oly intézkedéseket, a melyekkel megtart-
sák az ő hi tüknek a szétszórtságban élő cse-
lédeit. 

Németországban e célra alakult 1832-ben 
a Gusztáv Adolf-egylet, a melynek főcélja, hogy 
a diasporában élő hitsorsosoknak templomokat, 
iskolákat építtessen, lelkipásztoraik, tanítóik fize-
téséről gondoskodjék. Központokat teremtsen ne-
kik, a melyek körül csoportosulhassanak. Ez 
egylet fennállásának első 50 éve alatt csak tem-
plomépítésre 17.000,000 márkát adott ki. 

Svájcban 1841-ben alakult Bázelben a »Pro-
testantische-kirchliche Hilfsverein« ; 1853-ban 
Németországon a »Lutherische Gottes-Kastencc ; 
1859-ben Szent-Pétervárott az Oroszországban élő 
protestánsok támogatására az úgy ne v. »Unter-
stützungskassecc. 

Nálunk nem a társadalmi munka, hanem 
az egyház administratiója kezdette meg ezt a 
munkát, és pedig úgy a hazánkban szétszórt-
ságban élő híveinkre, mint különösebben a Moldva-
Oláhországban tartózkodó hitsorsosainkra nézve. 
Ugyanis Tisza Kálmán, akkor még csak a nagy-
szalontai református egyház segédgondnoka, a 
tiszántúli egyházkerület 1863. évi tavaszi köz-
gyűlésén indítványt tett volt egy »Magyar ref. 
egyházi segély-egylet« felállítása iránt, a mely-
nek célja volna: a) »A tőlünk távolság által el-

szigetelt, nyomorral és nélkülözéssel küzdő, 
enyészettel fenyegetett végegyházainknak — ide 
értve a Moldva- és Oláhországban letelepült testvé-
reinket is — megmentése; b) A hozzánk köze-
lebb fekvő, de magukat sem mint anya-, sem 
mint leányegyház fentartani nem bíró, vagy a 
fenforgó körülmények között nem leányosítható, 
egyházainknak a felmerült szükséghez képest 
való segélyezése«. Az egyházkerületi közgyűlés 
lelkesedéssel fogadván el az indítványt, a segély-
egylet az 1864-iki közgyűlésre elkészítette alap-
szabályait s azok megerősíttetvén, az egylet meg-
kezdte áldásos működését. E segélyegyletnek 
1885. dec. 31-én 55,013 frt 55 7 2 kr. vagyona 
volt;* most körülbelül, a mint hallom, 90,000 frt 
tőkéje van. 

A misszió-ügy nagyobb lendületet vett az 
1881/82-iki debreceni országos zsinaton megal-
kotott országos ref. egyházi közalap által, külö-
nösen akkor, mikor az egyetemes konvent ki-
mondotta, hogy a közalap összes jövedelmének 
25°/0-a a misszióra fordíttassék. A f. évi konvent 
már összesen 22,230 frt részint állandó (20,030 frt), 
részint egyszer s mindenkori segélyt (2200 frt) 
adott a misszió-ügyre. Es mégis milyen sokan 
vannak még ma is, a kik a közalap-adót, a mely 
pedig az egyháztagok tói a jövedelmüknek csak 
1 °/0 át kívánja, szörnyű tehernek veszik! A köz-
alap segélyével élnek fenn a Verchovinán idegen 
felekezet ós nemzetiség között szétszórt szegény 
híveink; ebből a Horvát-Szlavonországban szét-
szórt tagjaink, az Egerben, Pécsett stb. római 
katholikusok között levő cselédei a mi hitünk-
nek és ebből a romániai elszakadott, kivándor-
lott hitsorsosok, nemzetünk, egyházunk gyer-
mekei. 

Az a romániai kivándorlás s ott a magyar 
reformátusokról való gondoskodás egyáltalában 
nem kicsinylendő. Erről közönyösen, hazaárulás 
vádja nélkül, nem lehet beszélni. 

Úgy olvassuk egy régebbi tudósításban, 
hogy a helvét hitű magyarok már a mult szá-
zad vége felé kezdettek Ráráncs nevű bukovinai 
helységben összegyülekezni. A hazai anyaegyház 
azonban nem törődött velük; hanem az ottani 
hívek saját kezdeményezésükből meghívták pap-
juknak Ajtai Sámuel debreceni theologust, a ki 
aztán később átment Andrásfalvára, a hol 1777 
óta több magyar ref. család kezdett gyülekezni. 
Andrásfalván, Hadikfalván és Istensegítsen las-
sanként 52 reform, család verődvén össze, ezek 
már 1797-ben kértek maguknak papot az erdélyi 

* Tóth Sámuel: A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes 
névtára az ib8(5. évre. A hazai misszió-ügyre vonatkozó egyéb 
adatokat is onnét vettem. 



református püspöktől ; de csak 1801-ben kaptak 
lelkészt. 

Romániában a letelepült róm. kath. ós ág. 
h. evangélikusok csakhamar szerveztek egyháza-
kat; de a reformátusoknak csak 1815-ben lett 
papjuk, Sükei Imre, a ki egész 1847-ig működ-
vén Romániában s közben gyűjtés végett bejár-
ván fél Európát, megalakította a bukaresti ma-
gyar ref. egyházat, a moldva-oláhországi misszió 
első zsengéjét. Leánygyülekezetekként alakultak: 
Krajova, Pitest és Ploest. Az egyetemes reform, 
egyház figyelme azonban csak 1858-ban kezdett 
inkább odafordulni a romániai misszióra, a mikor 
Koós Ferenc bukaresti és Biró Mózes andrásfalvi 
lelkészek a Ballagi »Protestáns Egyházi és Isk. 
Lapu jában egyes levelekben ismertették az ottani 
viszonyokat. Koós Ferenc a Révész Imre által 
gyűjtött segélylyel meglátogatta a Dunafejedelem-
ségekben 17 községben élő reformátusokat és 
1859-ben ment le misszionáriusnak Czelder Már-
ton, akkor losonci helyetteslelkész és tanár. E 
misszió gondozását az 1873-iki konvent az er-
délyi egyházkerületre bízta s ez egy közös lel-
készi állomást rendszeresített és Krajován meg 
Szászkúton egy-egy kántortanítói állást. 

A moldva-oláhországi misszió ügye jelen-
tékeny lendületet vett, mikor egy áldott emlékű 
nemes magyar úrnő, Pálóczi-Horváth Mária 1865-
ben kelt végrendeletében istvánházbeli jószágá-
nak egész jövedelmét azzal a kikötéssel hagyo-
mányozta a sárospataki ref. főiskolának, hogy 
ez a moldva-oláhországi misszióra 700 frtot fizes-
sen évenkint és ugyancsak e célra rendelte a 
simái puszta jövedelmének 2/10-ed részét is. 

Az orsz. ref. egyház közalap e misszióra 
évenkint 1000 frtot ad s jelenleg Bukarestben, 
Pitesten, Ploesten, Galacon, Brailán, Szászkúton 
és Andrásfalván van rendezett missziói állomás 
s a bukaresti lelkész évenként négyszer szolgál 
Tirgovesten és Krajován is. 

A mint már említém, ez a romániai kiván-
dorlás s ott a misszió működése egyáltalában 
nem kicsinylenclő. A legutóbb megtartott népszám-
lálás alkalmával 29,649 külföldön tartózkodó 
egyén Íratott össze az erdélyi megyékben. A leg-
több, 67 70 Szebenmegyében, a legkevesebb, 
996, Udvarhelyben, Háromszéken pedig 3094. A 
romániai kivándorlás tíz évi átlagát a statisz-
tika 50,000 lélekre teszi, a miből a székely kiván-
dorlásra 15,000 lélek esik. A kereskedelmi mi-
niszter jelentése szerint 1889 — 1891-ben össze-
sen 66,160-an mentek át Romániába útlevéllel 
a bodzái, a sósmezői, a gyimesi, a tölgyesi és 
az ósánci belépő állomásokon ; ugyanezeken visz-
szajöttek 56,095 en ; de végleg kinnmaradtak 
10,065-en. Predeálnál, mint vasúti állomásnál, az 

átkelést alig lehet megállapítani; ele az iclegen 
forgalomra vonatkozó adatok mégis mutatnak 
valamit. Itt az iclegen forgalom 1880—1891-ben 
239,592 kimenetelt mutat és 223,476 bejövetelt; 
tehát itt is 16,096-tal kevesebben jöttek vissza, 
mint a mennyien kimentek. És hogy mennyien 
mennek át titokban, mintegy szökve, a határo-
kon, mutat ja az, hogy 1890-ben 997 és 189i-ben 
818 oly egyént tartóztatott le a hatóság, a kik 
útlevél nélkül, tilos helyeken akartak átmenni. 
S a veszélyt még nagyobbá teszi az, hogy a 
kivándorlók igen nagy része nő, különösen fiatal 
leányok. 

Az idegen felekezetek és nemzetiségek kö-
zött levő hitsorsosok összetartására, tisztán ön-
védelemre szorítkozik Erdélyben az ú. n. kör-
lelkészségek intézménye, a mely Szász Domokos 
püspök kezdeményezésére állíttatott fel részben 
az erdélyi ref. egyházkerület, részben az EMKE, 
részben pedig az egyetemes konvent támogatá-
sával. E körlelkészségek célja, hogy útját állják 
saját fajunk szétzüllésének s a román nemzeti-
ségbe való átolvadásának. Szász Domokos nagy 
körültekintéssel állította fel ezeket épen a leg-
veszélyeztetebb pontokon. Számuk jelenleg 35. 
Ez is egyházhatósági intézmény. De legyen bármi, 
ha jól működik, sok áldás fakadhat nyomán. 

S a mint Erdélyből Romániába történik a 
kivándorlás, úgy folyik egy nagy arányú moz-
galom a magyar anyaország népességi viszonyai-
nak hátrányára a Dunáninnenről és Dunántúlról 
ki Horvát-Szlavonországba. Az ide történő ki-
vándorlás és ott híveink összeszedése és gon-
dozása iránt a 60-as években kezdődött az érdek-
lődés. Verőcén 1862-ben, Daruváron 1863-ban 
szerveztettek ref. egyházközségek; 1868 körül 
pedig megalakult a brekinszkai missziói telep. 
Még a közalap működése előtt szerveztetett 
Banovce és Beska a dunamelléki egyházkerület-
hez csatoltan, majd a közalap által Szelistye és 
Tisza-Kálmánfalva, a régi Csajkás kerületben. A 
dunántúli egyházkerülethez tar toznak: Verőce, 
Brekinszka, Daruvár ' és Fiume. A legszebb mun-
kát Banovcén Keck Zsigmond misszionárius fej-
tette ki, a ki ott egy szeretetházat létesített s 
oda gyűjtötte össze a távol vidékek konfirmá-
landó gyermekeit s részesítette őket igazi evan-
geliumi nevelésben és tanításban. 

A legutóbbi népszámlálás a Horvát-Szlavon-
országba történő kivándorlást tíz évi átlagban 
Bács-Bodrogmegyében 28,644, Somogyban 11,089, 
Baranyában 6322, Zálában 5656, Tolnában 2909, 
Torontálban 2694, Veszprémben 2495, Trencsén-
ben 2142 és végül Vasban 2129 lélekre teszi. 
(Folyt, köv.) Kenessey Béla. 
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A rituálizmus terjedése magyar református 
egyházunkban. 

A mindenható örök Isten tiszteletének s imádásának 
legnagyobbszerű s legbámulatosabb temploma a szabad 
természet, az isteni alkotásnak ezen páratlan csodaműve. 
melynek Végetlenségében az igaz hivők buzgó áhitatos-
sága s lelki elragadtatása emberi kezek által emelt mu-
landó kőfalak közé s pompás bazilikák tündöklő kupolái 
alá nincs szorítva. 

Valamint a hitüldözések átkos korszakában szép 
hazánktól megválni nem képes s a vérengző bérencek 
öldöklő seregei elől inkább kietlen s hozzáférhetlen he-
lyekre menekült francia buzgó hitfeleink, úgy az egyedül 
üdvözítő Jézus Krisztusba vetett erős hitök mellett a 
pápista térítéseknek elszántan ellentálló s e miatt még 
saját költségeiken emelt templomaiktól és iskoláiktól is 
erőszakosan megfosztott s ősi fészkeikből irgalmatlanul 
kiűzve, lakatlan pusztákon évtizedekig bujdosó magyar 
református eleink is a szabad természet ölében tartották 
a nagy Isten imádására és dicsőítésére szentelt őskeresz-
tyén vallásos összejöveteleiket. 

Az idők kedvezőbbre fordultával a XVIII. század 
végén állandóbb megtelepedést talált magyar református 
gyülekezeteinknek, isteni tiszteletre összesereglő hívek szá-
mára szintén állandó templomokra s imaházakra lévén 
szükségük, úgy ezen, főkép II. József császár uralkodása 
alatt épült új templomaik, a XVI. és XVII. évszázadból 
származó régibbek példájára, valamint a bennök gyako-
rolt isteni tisztelet, s összes vallásos szertartásaik őske-
resztyéni egyszerűségükkel tűntek ki. 

Azonban a folyó XIX. évszázaddal a mi református 
egyházunk kebelében is megkezdődtek a rituális újítások, 
melyeknek századvégi elhatalmasodása immár komoly 
figyelemre int bennünket. 

A puritán atyáink által szigorúan kezelt egyházi 
fenyíték s penitenciatartás teljesen mellőzve lőn; az úrva-
csorai szent jelvények megválogatás nélküli kiosztása szo-
kássá vált; gyülekezeteink nőtagjainak szívbeli megalázódás 
helyett botrányos fényűzése és színpadi kiöltözködése 
közönséges isteni tiszteletünknél lábra kapott; népesebb 
s tehetősebb gyülekezeteink templomaiba beférkőzött a 
hívek lelki buzgóságát nem annyira emelő, mint inkább 
az összhangzatos közéneklés sajnos hanyatlását takar-
gató orgona, melyet jelen korunkban már hangverseny-
zésre is kezdünk alkalmazni. Ujdon épült templomainknak 
külső és belső kicifrázása mind általánosabbá válik. Háza-
suló hitfeleink egyházi összeadásánál a főrendű és gazda-
gabb egyháztagok látványos pompát fejtenek ki s ez 
alkalommal templomainkat drága szőnyegekkel s illatozó 
virágcsoportokkal is kezdik feldíszíteni, mi által isteni 
tiszteletünk szent hajlékai színpadi nézőtérré válnak, s a 
vallásos esketési szertartás merőben elvilágiasodik; ennek 
ismét egyik sajnos eredménye az, hogy szegénysorsú hit-
feleink a költséggel járó polgári házasság megkötése után 
mindinkább elmaradoznak a nagy költekezéssel járó di-

vatos öltözködés nélkül már szégyenletes egyházi össze-
adástól. Halottainknál szokásba jött előbb ugyan az egy-
szerű hírharangozás, majd temetkezéseinknél a minél 
nagyobbmérvű harangzúgatás. Cifra érckoporsók haszná-
lata, s ezeknek halomszámra menő drága koszorúkkal 
felékesítése már ref. egyházunknál is egészen elterjedt; 
pedig a hitvány koszorúk árát jobb volna szegényeink 
segélyezésére s egyházunk lelki építésére fordítani. Halotti 
meneteinknél a folytonos harangzúgás, sőt harsány zene-
szó mellett az égő fáklyákkal való koporsókiséret szintén be 
van már hozva. Családtagjaink, jó barátaink, kitűnő fér-
fiaink sírjainak a pogány eredetű halottak napján temető-
kerteinkben minél pompásabb felkoszorúzása, s e nap 
estéjén szines égő lámpákkal kivilágítása, kedves halot-
taink nyugalmának látványosságokban gyönyörködő és 
divatosan kiöltözködő bámész néptömegek általi bolyga-
tása s háborgatása református egyházunkban is szokásba 
vétetett. 

Mind ezen s az őket rendszerint követő egyéb 
rituális újítások szerintem egyházunk művelt osztályát, 
de ennek főként a külbenyomásoknak inkább engedő és 
érzékiességre hajló nőtagjait lassanként az elpápistásodás 
útjára terelik, másfelől együgyű köznépünk soraiból a 
jordán-vizi őskeresztelkedés utánzásával s a külső kegyes-
kedéssel és evangeliumi egyszerűséggel tüntető tevékeny 
baptisták s a fanatikus — de be kell ismernünk, példás 
erkölcsi életű, s elkövetett bűneiket nemcsak őszintén 
megbánó, de azokért tényleg is eleget tevő — nazaré-
nusok számát mind tömegesebben szaporítják. 

Bizonyára, ha be nem szüntetjük rituális újításainkat,, 
melyek elvégre hittanunk alaptételeinek is gyökeres átala-
kulására vezetnek, úgy előttünk áll vagy felekezetünknek 
meghasonlása s tényleges szétválása vagy már a jövő 
XX. évszázadban és pedig a római katholicismus közre-
működése s a visszaállított jezsuita-rend hagyományos 
hittérítése és minden ellenreformáció nélkül is önmagunktól 
oda fogunk jutni, hogy lelki világosság helyett égő gyer-
tyákkal s a Vesta-szüzektől örökölt elolthatlan lámpákkal 
testileg kivilágított, különböző egyletek zászlóival fellobo-
gózott templomainkban a szivben rejlő kereszt helyett 
fából és ércből készült feszületek, festett és faragott képek, 
az úrasztala helyett cifra szobrokkal ékeskedő oltárok és 
ezek előtt csengetyűszó mellett, kábító tömjénfüstben, 
ostyás misét szolgáltatva ügyes bókokat vető, s az oltá-
roknál a nép által nem értett idegen nyelven zengedező 
karinges papok, a gyóntatószék s titkos absolució foglal-
nak helyet és szeretett halottaink temetését is előttünk 
s a gyászgyülekezetek előtt ismeretlen nyelven fogják 
végezni papjaink. 

Élő példa az elpápistásodásra a püspöki anglikán 
egyház, melynek testét féregként emészti a rituális pu-
seysmus. 

Az őskeresztyén egyház is addig maradt meg ere-
deti tisztaságában s apostoli egyszerűségében, míg Nagy 
Konstantin császár alatt államegyházzá alakulva s kelet-
kezésének első évszázadaiban üldözött s elnyomott vallás 



helyett uralkodó vallás polcára emelkedve, a római katho-
licismusban teljesen elvilágiasodott, s a pogány istenek 
szemkápráztató tiszteletének átvételével s vallásos szer-
tartásainak folytonos újításaival, a népek élő nyelvének 
s az általok értett bibliafordításoknak a templomokból 
kiküszöbölésével, a holt latin nyelvnek pedig, a papok 
kizárólagos használatára szorított Vulgátával együtt egyed-
uralomra emelésével az evangeliumi alapot s a Szent-
írásnak a hit dolgában egyedüli tekintélyét magától el-
vetette. 

Nagyon itt van tehát már az ideje, hogy lelkészeink, 
gyülekezeteink presbyteriumai s egyházi alsóbb és felsőbb 
hatóságaink, a jó emlékű hitbuzgó őseink előtt ismeretlen 
s a tőlök örökölt egyszerűséggel és az evangeliumi tiszta-
sággal összeférhetlen új szertartásoknak és új szokások-
nak, mint az ótestamentumi zsidóság s a hajdani római 
pogányság maradványainak református gyülekezeteinkhez 
becsúszását a legerélyesebben megakadályozzák, a ritua-
lismus mételyes terjedésének gátat vessenek, a hol pedig 
az fájdalom! már gyökeret vert, ezt kérlelhetienül kiir-
tani hittel fogadott hivatalos kötelességüknek tartsák. 

Dixi, et salvavi animam meam! 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

I S K O L A Ü G Y . 

Középoktatásunk árnyoldalai. 
II. 

Váltsuk be igéretünket. Adjunk egypár szemelvényt 
a kezünk ügyébe eső egy-két »tudós« tankönyvből, s lás-
suk, hogy a tudomány elemeit milyen fokon s főleg milyen 
nyelvezettel adják elő gyermekeinknek. 

1. Rajzoló Geometria, 1. és II. oszt. számára; írta 
dr. Gerevich Emil, Budapest, 1895. Ezt a tankönyvet a 
bírálat igen előnyös oldalokról mutatta be, s főképen stí-
lusáról azt mondták, hogy könnyed, egyszerű és a gyer-
mek felfogásához van szerkesztve. Magam is elismerem, 
hogy a Landau-Wohlrab-féle Geometriát túlszárnyalja köny-
nyebb rendszerével, beosztásával és némileg irályával is. 
De, hogy még ez a tankönyv is mily tónusban beszél 
(szándékosan használtam a »tónus« szót, hogy a tankönyv 
idegen kifejezéseitől én se maradjak el), nyissunk találomra 
pl. a 20-ik lapra, hol a szimmetria fogalmának előre bo-
csátása után már az első tanítási órák alatt ez a szakasz 
»meredezik* az első gimnázista elébe: 

»Axiális szimmetria. Azt az egyenest, mely a szim-
metrikus lap két egyenlő felét elválasztja, a szimmetria ten-
gelyének, vagy röviden szimmetrálisnak nevezzük. Magát 
ezen szimmetriát tengelyes vagy axiális szimmetriának 
hívjuk* . . . . Alább >Czentrikus szimmetria. A sugárnak 
középpontjától egyenlő távolságban fekvő pontjai centri-
kusán szimmetrikusok, vagy centrikus szimmetrinában van-
nak . . . A centrikusban szimmetrikus pontokon keresztül 
fektetett vonalok centrikus szimmetriában vannak. Ebből kö-
vetkezik, hogy az olyan vonalok, melyeknek pontjai páron-
ként véve egy közös pont körül centrikus szimmetriában 
vannak, szintén centrikusban szimmetrikusok. Ha a centru-

mon keresztül egy teljes sugarat vonunk, akkor ez a cen-
trikusán szimmetrikus vonalakat két oly pontban metszi, 
mely pontok centrikus szimmetriában vannak*. 

Hogy a rövid meghatározásokat is részint idegen, ré-
szint szokatlan szók tömkelegébe szereti tankönyvünk bur-
kolni, jó példa lesz a 67-ik lapról ez a szakasz: 

*Rhombusz. Rhomboid. A rhombuszban az átlók 
szimmetrális tengelyek. A rhombusz e szerint kétten-
gelyű szimmetrikus idom; átlói tehát merőlegesek egymásra 
s fedezik egymást. Centrikus idom-e a rhombusz?* Épen 
ily nomenclaturával teljes meghatározás jön ki a képle-
tesen előre bocsátott rhomboid-ból is, mondván a végén: 
»a rhomboid centrikus szimmetriával bír s átlói egymást 
felezik«. 

No de, mint mondók, a Gerevich fennebbi tankönyve 
még könnyű és magyaros a Landau-Wohlrab-feléhez 
képest. Lássuk ennek a Il-ik oszt. anyagánál pl a har-
madik szakaszt, mely »Elemi Axonometria. Bevezetés a 
cavalier-féle ábrázolástanba* — címmel így kezdődik: 

»A testeknek homlok- és alaprajzaik által való ábrá-
zolási módja, melylyel a második szakaszban megismer-
kedtünk. ugyan tökéletes útmutatást ad a hozzáértő szak-
embereknek : miként kell a testnek ezen két vetületéből 
megszerkeszteni magát a testet; az ábrázoló geométriá-
hoz nem értő laikus ember azonban sehogy sem képes 
ezen két vetületben meglátni az ábrázolt testet úgy, mint 
egy tájképen vagy arcképen az ábrázoló tájat vagy arcot 
véli látni azon a vászon- vagy papirosdarabon. Fennforog 
tehát szükségessége egy oly ábrázolási módnak, mely az 
utóbb említett előnyöket a geométriai ábrázolásnak elő-
nyeivel egyesíti« stb. 

Mi részünkről sietünk megjegyezni, hogy semmiké-
pen »nem forog fenn szükségessége* annak, hogy egy, 
sokszorosan összetett, magyartalan mondatban a II-dik 
gimnázista tanuló megbirkózzék »a hozzáértő szakembe-
reknek « és »az ábrázoló geométriához nem értő laikus 
ember* közti ellentéttel, mikor ő még a szak- és laikus 
szavaknak egyszerű fogalmával sincs tisztában! Lássunk 
azonban egy különb példát is a 99-ik lapról a »demetriás-
vetítés* szakaszából: 

»Bár az isometriás vetítési módnak megvan az az 
előnye, hogy a tengelykereszt-kép egyeneseiről rögtön le-
olvashatjuk az ábrázolt testnek méreteit; ezen jó tulaj-
donsága mellett azonban megvan azon hátránya, hogy a 
testeknek isométriás képei szokatlan alakjuknál fogva kel-
lemetlenül érintik a szemet, mivel e képek nem oly alak-
ban lépnek fel, mint a minőnek látszanak a testek. Sok-
kal tetszetősb képeket nyerünk, ha a tengelykereszt (0) 
kezdőpontjának (0') képét akként gondoljuk kijelölve a 
rajzpapiroson, hogy az Y tengelyre lemérve gondolt s 
távolságnak a képe ne jelenjen meg valódi nagyságában 
a rajznak Y' tengelyképén, hanem eltorzítva, még pedig 
összezsugorodva, megrövidülve. Legegyszerűbb lesz e meg-
rövidülésre megállapodni abban, hogy a testnek a széles-
sége a rajzban felényire zsugorodott össze. Az ilyen fel-
tétel mellett készült rajzok adják a testnek >demétriás« 
(mások szerint »monodimétriás«) képeit«. 

És így tovább: a Landau-Wohlrab s illetőleg csak 
Wohlrab-féle, I—IV. osztályra beosztott tankönyveknek 
akármelyik lapjára tekintünk, mivel csak a fennebbi pél-
dákban közölt tünetre akadunk, t. i. nehézkes, terjengős, 
magyartalan és olyan szerkezettel, mintha az íróknak az 
lett volna egyedüli céljok, hogy szaktárgyukat a tanuló 
>nehéznek* s így fontosnak tekintse. S gondoljuk ehhez 
még egyik-másik helyen a szaktanárnak is a »tudomány 
színvonalán álló« magas módszerét, leereszkedés nélküli 
eljárását: akkor előttünk áll a tanulónak a rajzoló geo-



metriától való irtózató, melyet csodálni nem lehet annak, 
a ki a dolog körülményeit csak valamennyire is vizsgálja. 
De menjünk más tudományágra. 

2. Közönséges számtan. Készítette dr. Lutter Nán-
dor, 13-ik kiad. Bpest, 1893. Jó volna, ha a 363 nagy lapra 
terjedő, fokos könyv, címének megfelelőleg valamivel »kö-
zönségesebb* volna mind tartalmában, mind alakjában s 
főleg irályában — már t. i. a mennyire ezt a számolás 
természete megengedi. Elismerjük, hogy ezt a 13-ik ki-
adást Reif Jut. ab főreáliskolai tanár úr az előző kiadá-
sokhoz képest sokat egyszerűsítette; de azért az I—III. 
gimn. Osztály tanulóinak felfogásához és értelméhez képest 
ezt a tankönyvet is egyik legnehezebb menetű tankönyv-
nek kell kijelentenünk. Ha technikusok számára, a kik 
szintén elől kezdik a számot. írták volna így, a mint van : 
semmi szavunk sem volna. De. sokszor nem is a dolog 
lényegéhez tartozó, terjengős definitiók, közbe-közbe szőtt 
körülírások bonyolulttá és nehézzé teszik azt, a minek 
magában egyszerűnek és könnyűnek kellene lenni. Hogy 
mi minden előzménynyel, vagy ha úgy tetszik, előisme-
rettel kell az I. osztályba lépő 9—10 éves tanulónak e 
tudományból >megismerkedni«, mutatja az a körülmény 
is, hogy az első alapműveletre, az összeadásra, csak a 
16-dik lapon kerül sor, a hol róla egymás folytában a 
következő kettős meghatározás van, kettős megnevezé-
sekkel : 

»Két szám összeadása abban áll, hogy az egyik 
adott szám egységeihez a másik adott szám egységeit 
hozzá számláljuk Összeadás által azt a számot keressük, 
mely egymaga annyi egységet foglal magában, mint több 
adott szám együttvéve. Az adott számok az összeadan-
dók, a keresett szám az összeg. Az összeadandók képezik 
a részeket, az összeg az egészet«. 

Részünkről azt véljük, hogy az első és harmadik mon-
dat mellett felesleges a második és negyedik, vagy megfor-
dítva. De az »egv szuszra« sokféleképen való meghatáro-
zás még jobban kitűnik a szorzásnál (24 ik lapon). 

»Midőn valamely számot töbször veszünk összeadan-
dőul, szorzást végezünk. A szorzás tehát nem egyéb, mint 
egyenlő összeadandók összeadása. Egy adott számnak egy 
más adott számmal szorzásánál az egyik adott számot 
annyiszor veszszük összeadandóul, a hány egység van a 
másik adott számban. Azon számot, melyet többször kell 
összeadandóul vennünk, szórzandónak, azon számot, mely 
mutatja hányszor vegyük a szorzandót összeadandóul, 
szorzónak nevezzük; a szorzási mivelet eredményét szor-
zatnak vagy szorozmánynak mondjuk. A szorzat tehát 
egyenlő összeadandók összege* stb. (ezen hosszú definitio 
után is még öt nyomtatott sor következik !). Így tovább 
fel a láncszabályig és a bonyolult pénznemekig. 

3. Földra jz a gimnáziumok használatára. A leg-
újabb miniszteri utasítások nyomán írták dr. JSémetliy 
Károly és dr. Cserey Adolf Budapest, 1889 Ezt a tan-
könyvet irályán kívül már csak azért sem kellene taní-
tani most 1896—1897-ben, mert 1889 óta nagyot fordult 
a világ, főleg hazánkban a vaskapui munkálatok s egyéb 
viszonylatok miatt. Ebből a jeles tankönyvből ilyen rész-
leteket kell a szegény első gimnázistának »bemagolni* : 

»A Babagurától délnek fekszik az Árvái-Magura. 
Ehhez keletről csatlakozik hozzánk legmagasabb és leg-
regényesebb hegyláncolata, a Magas-Tátra. E hegylánc 
keskeny gerincű hegység (néhol a gerinc alig pár méter 
széles) s ez különösen jellemzi a Magas-Tátrát. Oldalágai 
meredeken ereszkednek le a környező völgyekbe. A főge-
rinc hágói többnyire nehezen járhatók. Legmagasabb csú-
csai (a Gerlachfalvi és Lomnici 2600 méternél is maga-
sabbak) nem a főgerincen, hanem az oldalágakon ülnek 

s ezekről a környező vidékre felséges kilátás nyilik. . . .« 
(Zárójelben jegyzem meg : zárójelek közé nehezített mon-
datok nélkül nem lehelne írni azoknak az I-ső gimnáziumi 
osztályban is még mindig »kicsiny« gyermekeknek ? Vagy 
talán angol touristáknak nézik a t. földrajz-írók gyerme-
keinket is?) 

De nézzük, hogy mint tanítják ma is a mi aldunai 
szorosunkat (18-ik lapon), a hol Baross Gábor merész 
kezdeményezéséről és a nemzet hatalmas alkotásáról egy 
szó említés sincsen. 

»A kazáni-szorulatban, az aldunai szoros ezen ieg-
.festőibb részében, a Duna mintegy 170 méterre szorul 
össze. Orsován alól, a vaskapui szoros a hajózásra nézve 
legveszélyesebb. E helyen a Duna medréből kiálló, hatal-
mas sziklák alacsony vízálláskor szabadon láthatók és 
ilyenkor csak kis hajók járnak raj ta; magas vízálláskor 
pedig e sziklák örvényeket alkotva, a hajózást megne-
hezítik^ 

Megnehezíti az ilyen földrajztanítás a disciplinát is, 
a discipulust is, főleg, ha » bemagoltató* módszerrel és 
úgy tanítják, hogy még ez a tisztán szemléleti tantárgy 
sem alapul, a térképen kívül semmi szemléleten; a meny-
nyiben a földrajzzal összekötött természetrajznak sem 
állat-, sem növény-, sem ásványvilágából egy darabot 
sem mutatnak be a növendékeknek, sem képbe, sem ter-
mészetben. Tisztelet ott, a hol másképen járnak el! 

4. Iskolai Magyar Nyelvtan mondattani alapon. 
Irta Szinnyei József dr. egyet, tanár. VI. kiad. Budapest, 
1896. A lehető legszélesebb inductióra helyezkedik, de 
minden szerves összeköttetés nélkül. Ezt a tankönyvet 
talán a legjobban úgy lehet jellemezni, hogy »a sok fától 
nem látja az ember az erdőt*. A minutiákig apró rész-
letezésekben hajszálfinom megkülönböztetések tömege nehe-
zedik a nyelv-philosophálásra még egyáltalában képtelen 
tanuló gyenge vállára. A nyelvtudomány még ki nem 
forrt vívmányait is meg lehet találni »kicsiben« emez 
összezsúfolt tankönyvben, a melyben olvasmány, elemzés, 
szabály, paradigmák részint beszéd, részint grammatikai, 
részint mondattani tárgyalásokkal vegyítve fordulnak elő. 
Egy másik hasonlattal élve, azt is lehet e tankönyvről 
mondani, hogy »sokat markol, keveset szorít«. 

Ezen állításunkat majd minden fejezetnél bizonyí-
tani tudnók. Legyen elég csak az ötödik lapról felhozni 
a hangtanból, hogy midőn a hangokat két osztályba (magas 
és mély) beosztja: ebből önként következnek a magas és 
mélyhangú szavak. Ámde a következő pontban az e, é, i, í 
hangokról, a melyeket az imént magas hangoknak taní-
tott, azt állítja, hogy azok egyszersmind középhangok is. 
Ez által a kezdő gyermek már confundálva van, mert az 
iménti egyszerű meghatározás (magas és mélyhangú szók) 
a középhang miatt bonyolódottá válik ezen folytatólagos, 
de az iménti logicus menetet zavaró szabály következtében : 

»Az olyan szó, a melyben valamely középhang magas 
hanggal vagy hangokkal van együtt, magashangú; az 
olyan pedig, a melyben valamely középhang mély hang-
gal vagy hangokkal van együtt, mélyhangú«. 

Ilyenforma szemelvényt több helyről lehetne felhozni 
annak Idmutatására, hogy tankönyvíróink sokszor egy és 
ugyanazon dolgot többfélekép tractálván, a világosság és 
egyszerűség ellen munkálnak. Ha a fennebbi négy betű 
a nyolcadik pontban magashang: akkor a 10-ik pontban 
miért vedlett át középhanggá? A subtiliáknak helye lehet 
a nyelv magasabb rendszerében, vagy helye lehet a tanár-
képzőben, de nem az első gimn. osztályban, a hol a gyer-
mekeknek az igazságot csak egy/él<; adagban lehet beadni. 
(Ilyenforma »kettős* igazsága van írónknak a mondat 
bővítő részei: tárgy, jelző, határozó és állítmányi kiegé-



szítő tanában. Mintha bizony a tárgy, jelző, és határozó 
nem volnának egyszersmind »kiegészítők« is? — a mint 
tudós Brassaynk is mondja, a ki szerint az alanyon és 
állítmányon kívül eső minden mondattag a mondatot vagy 
annak egyik-másik tagját kibővíti s illetőleg kiegészíti!) 
Máskülönben Szinnyei nyelvtanainak szivesen megadom az 
elsőbbséget a többiek, különösen a Simonyié fölött. 

Node, nem volt célunk birálni, hanem csak a ma 
leginkább használt egy-két tankönyvből való idézet bemu-
tatásával igazolni kívántuk, hogy tankönyveink jók lehet-
nek ugyan a tanár Jcezében: az ő számára, az ő okulá-
sára , de nem valók egyszersmind a gyermekek kezébe, 
nem főleg mai alakjukban s a mai tárgyalási rendszerük-
ben. Ezt a jövő "cikkben következő tankönyveknél még 
inkább igazolni törekszünk. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
evang. ref. kollégiumi tanár. 

T Á R C A . 

Protestáns nőalakok a történelemből. 
I. 

Erzsébet Sarolta orleánsi hercegnő. 

XIV. Lajos udvarának és korának egyik legragyogóbb 
nőalakja, fivérének az orleánsi hercegnek második fele-
sége, a pfalci Erzsébet Sarolta. Hogy mi döntötte el a nagy 
királynál ezen házasság célbavételét, mely a német hit-
újítás hagyományaiban nevekedett hercegnőt egy bigott 
és álszenteskedő, de valójában a megdöbbentésig erkölcs-
telen r. katholikus udvar légkörébe helyezte át, tudjuk azon 
idők historikusai után. Különösen Ranke után. Semmi 
egyéb, mint az a kilátás, hogy a pfalci hercegnő jogaival 
támogathassa igényeit a német határtartományokra. De a 
hatalmi politika ezen lépése, mely az egyeneslelkű, a ter-
mészetességig őszinte, nem szép, de józan és buzgóan 
vallásos német fejedelmi nőt a romlott és raffinált francia 
udvar befolyása alá állította, nem volt képes eltántorítani 
őt, de ellenkezőleg a legszebben domborította ki acéljel-
lemét, egyszerű erkölcseit. 

Mikor Erzsébet Sarolta férjhez ment, hogy a közös-
ség létrejöhessen, át kellett térnie a r. katholikus vallásra. 
Az áttérés 1671. nov. 15-én Usatzban történt D'Aribiso-
son György püspök előtt. Mikor később panaszkodik a 
hercegnő György angol király idegenkedéséről, hozzá is 
teszi, hogy nem érti ennek okát, mert hisz, ha ő reformált 
maradt volna, György sohasem lehetett volna angol király, 
miután ő közelebb állott a trónhoz s György egyenesen 
ő általa s anyja által lett király. 

Vallásváltoztatása azonban nem zárta ki, hogy a 
hercegnő tovább is szivében tökéletes protestáns nő ma-
radhasson ; nemcsak, de hitének isteni elveit a legmélyebb 
meggyőződéssel védelmezte is minden alkalommal. Szép 
bizonyságai ennek azok a szavai, melyekkel a vallások 
sokféleségéről s a türelmesség feladatairól nyilatkozik: 
»Azt hiszem, annak oka — úgymond — hogy nem min-

den ember hisz egyet, bár gyakran ugyanazt mondják 
nekik, abban áll, hogy az Úristen, a mint látszik, szereti 
a különbségeket és eltéréseket. Mert az emberek ép any-
nyira különbözők nézetben és természetben, mint arcban. 
Mert a mint az érzékek különbözők, úgy a hatás sem 
lehet egyféle. Kell tehát, hogy Istennek különös kegyelme 
legyen, mint a hogy pünkösdkor mindazok, a kiket a 
Szentlélek megszáll, egyet értenek. Nem hiszem, hogy 
igazi keresztyéni hittel lehessen bírni, ennek a biblia által 
való megerősítése nélkül*. 

Viszont a francia udvarnál divatozó bigottságról a 
legelítélőbben nyilatkozik más helyütt: »A legjobb isten-
félés — írja — a hit, s a babonákat minden időben 
gvöngeségnek és bűnnek tartották«. »Itt azonban — foly-
tatja a francia udvarról rajzolt, képét — nem lehet mon-
dani, hogy a bigottság semmire sem való, mert az itt 
nagy divatban van, s a ki nem tart ezzel, nem sokat 
remélhet. A szenteskedőket nem nevetik ki, ők nevetnek 
ki másokat, a kik nem olyanok, mint ők, mert a hata-
lom és erő az ő kezökben van«. »Én azonban nem hi-
szem. hogy a mi Urunk Istenünk a keresztyénektől azt 
kívánná, hogy ne gondoljanak egyébre, mint szent dol-
gokra, mert különben nem parancsolta volna embertár-
saink szeretetét. Mert, mivel a mindenható a maga dicső-
ségére s embertársaink javára küldött bennünket e vilagba, 
tehát szükséges mindent meghallgatni, hogy ezáltal mind-
kettőre ösztönzést nyerhessünk. A ki tehát csak szent 
dolgokra akarna hallgatni, felesleges vakbuzgóságba esnék«. 

Hiven jellemzik e sorok Erzsébet Sarolta egész lel-
kületét, azt a mély őszinte vallásosságot, mely az embe-
rek és a et változó eseményeiről való felfogásán végig 
vonul. A levelek, melyeket féltestvéréhez, Lujza pfalci 
grófnőhö . r. telvék egy hivő lélek mély szemlélődéseivel. 
Mikor biztosítja őt, hogy higvje el nem mindig azok a 
legistenfélőbbek, aa kik mindig a templomokat bújják, 
mikor a türelmességet nevezi az istenfélelem valódi pró-
bájának, midőn az emberi gyarlóságról elmélkedve, csön-
des lemondással jegyzi meg, hogy ha mindnyájan töké-
letesek volnánk, akkor nem volna szükségünk Krisztus 
szenvedéseire, mely bűneinkből megvált, mindebben a her-
cegnő igazi protestáns hívőnek mutatja magát. 

Nem elvont filozofiai theoriákból meríti ő a keresz-
tyén élet e nagy igazságait, mert maga bevallja, hogy a 
tbeologiához és filozofiához mitsem ért. Saját lelki világa 
és az emberi örömök múlandóságának hosszú tapasztalat 
után szerzett ismerete adja meg valláserkölcsi gondolko-
dásának egész tartalmát. Hatvanhárom éves már, s e 
korban írja, az embernek már bizonyosnak kell lennie a 
maga vallása felől: »Szent Pállal tartok, a ki nem akarja, 
hogy valaki akár Pálé, akár Kéfásé legyen, hanem csak 
Krisztusé*. 

Örökszép tanújelét adta a hercegnő keresztyéni 
erényeinek, mikor közbevetette magát a XIV. Lajos alatt 
üldözést szenvedett gályarabok megszabadítása érdekében. 
Fiánál, a régensnél sikerült is hatvannyolcat kimentenie 
a gályarabságból, kik visszanyerték szabadságukat az alatt 



a föltétel alatt, hogy az országot elhagyják. De az irgal-
masság e cselekedete csakhamar újabb üldözéseknek en-
gedett helyet. 1717-ben ugyanis, két évvel a Madame 
közbenjárása után Andrize mellett ismét 74 reformáltat 
vetettek fogságra: 22 férfit, a kiket gályára küldtek, a 
többi asszony és leány pedig élethossziglani fogságra 
vettetett. 

Mint valódi protestáns nőnek, a biblia képezi lelki 
üdülése egyetlen forrását. Más francia és német vallásos 
olvasmányokat unalmasoknak tart, de a bibliából minden 
reggel, mielőtt felöltöznék, három, fejezetet elolvas, és pe-
dig a luneburgi német bibliából, egyet az ószövetségből, 
egyet az újszövetségből és egy zsoltárt. De ha valami 
dolga jő közbe, mely nem engedi feltartania ezt a pro-
grammot, akkor előre olvas el többet, például egyszerre 
három napra valót, azaz kilenc fejezetet. 

Hogy sehol se kelljen nélkülöznie ezt a lelki táp-
lálékot, mindenütt tart szentírást, a merre csak megfordul. 
Versaillesban egy szép nagy bibliája volt szép folio met-
szetekkel: ez az a mit lüneburgi bibliának nevez, mivel 
Lüneburgban nyomatták igen szépen s olvashatóan; viszont 
Marlyban egy frankfurti Mériam-féle hibliát tartott, melyet 
nagynénjétől kapott kevéssel halála előtt. Végre ha uta-
zott, utazó bibliáját vitte magával két kötetben, mely 
azonban hibás nyomású bázeli kiadás volt, s a szavak 
sem voltak benne mindenütt helyesen. Ilyenkor rendesen 
kis papírszeletre írta fel, hogy melyik fejezetnél vagy 
zsoltárnál van, úgy, hogy mindjárt újra felüthette ott, a 
hol elhagyta. A wittenbergai kiadást, mint maga bevallja, 
sohasem látta. 

Ezen nagy olvasottságának a bibliában jeleit adja 
mindenütt a hercegnő levelezéseiben, melyekben igen gyak-
ran találkozunk szentírásbeli idézetekkel és lutheránus 
egyházi énekek töredékeivel. Maga írja egy helyt: »Sok 
zsoltárt és lutheránus egyházi éneket tudok még, gyakran 
is énekelem, ha egyedül vagyok vagy csak cselédeimmel. 
Az én időmben Heidelbergában a templomban minden 
lutheránus dalt énekeltek, a mi a zsoltárok mögött áll«. 

Nem egészen gondolkodott így a hercegnő a szent-
beszédekről. Panaszkodik, hogy azok elálmosítják. A pré-
dikáló pap hangja mindjárt álomba ringatja. Különösen 
a francia prédikációk hangja nem tetszik előtte elég ájta-
tosnak, hanem túlságosan világiasnak. És bár ennek dacára 
a felekezeti felfogásban oly érzékeny Bourbon dynastia 
minden szokásaihoz készséggel alkalmazkodik, alapjában, 
lelke legbensőbb sugallatában nem szűnik meg Luther hü 
követője lenni. »Ha az én véleményemet követnék— írja 
egy helyt — akkor hagynák, hogy mindenki azt higyje, 
a mit akar«. 

Ilyen volt egy igazi protestáns asszony jellemképe 
a XVII. és XVIII. század elválasztó határán, a legkatho-
likusabb király udvaránál. Lelkiismeretében erős és tán-
toríthatlan, a világ hiúságait jóakaratú szigorral ítélve 
meg abból az erkölcsi magaslatból, melybe őt az evan-
geliumi szeretet s a krisztusi tan egész felfogása emelte. 

Erzsébet Sarolta nem szűnik meg világló példaképe lenni 
annak az emberi eszménynek, melyet a reformáció te-
remtett meg, a mely annyi erős individualitást ajándékozott 
a történelemnek. V. 

Péter apostol levelei. 
(Folytatás.) 

c) A levél tartalma és beosztása. 
A címirat és apostoli üdvözlés (1,1. 2.) után ugyanis 

a levél bevezetésében (1, 3 -12) háláját fejezi ki a szerző 
azon üdvkegyelemért, melyet Isten a hivők iránt tanúsí-
tott, Jézus Krisztus feltámasztása által. Az ily módon szi-
veikben gerjesztett élő reménység alapján bizonyosak le-
hetnek a mennyei örökségről, mely a mennyekben el van 
téve számukra s melyet a rájuk mért hitpróbák kiállása 
után meg fognak nyerni. Ez örökség, ez üdvösség felől 
már a próféták is nyomozódtak s még az angyalok is 
álmélkodással vágytak bepillantani e titokba. A hivők emez 
üdvreménye és az annak megvalósulása felől nyújtott 
bizonyosság képezik azt a vezérlő gondolatot, mely körül 
a levél további tartalma, mint központ körül mozog. 
Tekintettel ugyanis a hívőknél feltételezett újjászületésre 
1, 13-tól kezdve intés és vigasztalás igéivel fordul olvasói-
hoz az író. És pedig a kifejtés folyamán három főszakaszt 
különböztetünk meg. 

Az első szakaszban (1, 13—2, 10) általánosságban 
inti őket a reménységben való szilárdságra és szent életre 
(1. 14—16), az Isten félelmében való járásra (17 — 21), 
a felebaráti szeretet őszinte, buzgó, állandó gyakorlására 
(1, 22—25) s minderre azon az alapon, mert Isten igéje 
által újjászülettek (23. v). Hasonló célzatból buzdítja őket 
az új életben való gyarapodásra s a felebaráti szeretettel 
ellenkező mindennemű indulatok levetkezésére, hogy só-
várogjanak a tiszta evangeliumi tudomány után, melynek 
áldásos hatását már eddig is tapasztalták (2, 1 — 3). A 
lelki, hitbeli gyarapodás azonban nem csupán az egyes 
hivőre nézve üdvös, hanem egyetemlegesen az Isten né-
pére is: csatlakozzanak hát Krisztushoz, hogy ő rajta 
mint e szegeletkövön Istennek lelki házává épüljenek fel 
s együttesen szent papságot képezzenek. Ez rendeltetésük 
is; mivel kik régebben irgalomban nem részesültek, most 
az üdvkegyelem javait élvezik (2, 4—10). 

A második szakaszban (2, 10—4, 6) különösebb jel-
legű intelmeket intéz a hívőkhöz, a mint azt a helyzet 
és viszonyok igényelték. Utalva ugyanis jövevény voltukra 
inti őket a lélek ellen küzdő testi vágyak legyőzésére, 
hogy jó magukviseletével a pogányokat is hivésre buzdít-
sák (2. 11. 12.); e végre engedelmeskedjenek a polgári 
felsőbbségnek, mert Isten akarata szerint jó cselekedeteik-
kel kell elnémítani azokat, a kik noha nem ismerik, 
mégis szidalmazzák az evangéliumot. Erkölcsi életeivök 
az legyen, hogy a szabadság az Isten akarata iránt való 
kész engedelmességben határozódik (2, 13—17). A szol-
gák engedelmeskedjenek uraiknak, még ha ezek szinte 
kíméletlenek is, szem előtt tartva mindig Krisztusnak 
nemes példáját (2, 18 — 25). Az asszonyok egyszerűség, 
csendesség és alázatosság erényeivel ékeskedve engedel-
meskedjenek uraiknak, miként az ó-szövetségi kegyes nők 
cselekedtek (3, 1—6); viszont a férfiak kímélettel, gyön-
géden bánjanak a nőkkel (3, 7). Általában mindnyájok 
bensejét szeretetteljes, testvéries érzület hassa át s a hitet-
lenek iránt is türelmes magatartást tanúsítsanak (3, 8—4, 
6). Ez intelem főindokául szolgál Krisztus követése, mert 



ő az emberiség megváltásáért szenvedett, meghalt, alá-
szállá a poklokra, feltámadott, mennybe ment és ül az 
Atya jobbján mint Úr (3, 17—22). Krisztus szenvedésé-
ből az a kötelesség háramol a hivőkre, hogy ők is tűrve 
szenvedjenek és a bűnre nézve létezni megszűnjenek, 
azaz haljanak meg a bűnnek, hogy éljenek Isten akarata 
szerint (4, 1—2). A szenvedések elől ne úgy igyekezze-
nek elmenekülni, hogy a pogányok romlottságában elme-
rüljenek, mert lett légyen már elég a testiségnek való 
szolgálás a múltban: hanem gondolják meg, hogy élők 
és holtak egyaránt számadással tartoznak; ez alól nincs 
felmentés, minthogy az evangélium a holtaknak is hirdet-
tetett, hogy idvezülhessenek (4, 3 — 6). 

A harmadik szakaszban (4, 7—15, 11) szól először 
is a hívőknek kölcsönös társas viszonyáról. Tekintettel 
ugyanis a közelgő utolsó időre, legyenek buzgók az imád-
kozásban, az atyafiúi szeretetben, a szolgálatkészségben 
és hivatásuk teljesítésében (4, 7 — 11). A hitpróbáitatás 
végett rájuk bocsátott szenvedéseken ne ütközzenek meg, 
mert azok Krisztus minden követőjére nézve megannyi 
tisztító és üdvös célzatú eszközök gyanánt tekintendők. 
Csakhogy ne erkölcsi hibáikért szenvedjenek, hanem a 
hitért. Es akkor ne resteljék a szenvedést, sőt magasz-
talják érte Istent; nyugodjanak meg az ő akaratán, jót 
cselekedvén (4, 12—19). Az 5 ik részben közelebbről az 
öregekhez, azután az ifjakhoz, végül az olvasókhoz fordul 
intelmeivel. Az elöljárók készséget, ügyszeretetet és pél-
dányképül szolgáló életet folytatva őrködjenek a gondjaikra 
bízott nyáj felett (5, 1—4); az ifjabbak engedelmesked-
jenek az öregeknek, általában mindnyájan alázatos szívvel 
bízzanak az Isten gondviselésében és erős hittel, éberséggel 
álljanak ellen a Sátánnak (6—9 v.). Záradékul vigasztaló 
igéret (10. v.) s a levél írására vonatkozó megjegyzés 
olvasható (12 v.), aztán üdvözlés és áldáskivánat (13, 14 v ). 

d) A levél olvasói. 

A levél címiratában jelzett olvasók kilétére vonat-
kozólag háromféle nézetet különböztetünk meg: a) Az 
egyházi atyák közül Origenes, Hieronymus, Athanasius, 
Olcumenius és társaik abban a véleményben voltak, hogy 
az eklektoi parepidémoi diasporas alatt zsidókból lett ker. 
hivők értendők. E nézethez csatlakoztak Erasmus, Kálvin, 
Grotius, Bengel, Semler, Húg, újabban Weisz Bernát. Fron-
müller s mások is. b) Augustinus és Cassiodorus ellenben 
a címzett olvasókról úgy gondolkoztak, hogy azok előbb 
pogányok voltak s e felfogást osztotta Luther, Wetstein 
Bőhme és újabban több kritikus, c) A jelen század isa-
gogusai és exegetái pedig jobbadán arra az álláspontra 
helyezkedtek, mely szerint az illető atyafiak alatt zsidó 
és pogány keresztyéneket, szóval vegyes származású hívő-
ket kell érteni. Így Eichorn, Schott, Guericke, Steiger; míg 
Bensőn, Michaelis, Credner egykori proselitákra gondolnak 
a címirat nyomán 

Ad a) A kik tisztán zsidókból lett keresztyénekhez 
intézettnek tartják e levelet, felfogásukat következő érvek-
kel támogatják: a) diaspora szerintök 1, l-ben jelzi a 
Palesztinán kívül eső pogány államokban szétszórtan élt 
zsidók összeségét, b) az az ó-testamentumi színezetű fel-
fogás, mely a levélen végig vonul, aztán a benne előfor-
duló ó-testamentomi képek és műkifejezések, valamint az 
Izrael vallási intézményeire vonatkozó célzások (1, 10—12; 
3, 5—6; 3, 20), továbbá a közbeszőtt és már előlegesen 
ismereteseknek feltételezett ó-szövetségi idézetek (1, 24; 
2, 7, 9, 10) mind arra vallanak, hogy e levelet zsidó szár-
mazású szerző zsidó eredetű keresztyéneknek szánta a 

nélkül, hogy ennek elolvasása elől a pogány keresztyéne-
ket elzárta volna. 

Ad b) A kik pedig Augustinus alapfelfogásához csat-
lakoznak, azok a címiratot akként magyarázzák, hogy az 
abban jelzett hivők nem a szent földön lakó lelki Izrael 
diasporáját alkotják, azaz nem a pogány világban szét-
szórtan élő zsidó keresztyének, hanem csakis azok között 
lakó jövevények, parepidémoi, a kik mint nem született zsi-
dók, a szétszórtságban a zsidók között csupán tartózkodási 
helyet nyertek és a kiket Isten e világból a mennyek 
országának polgáraiul elhivatott, szóval pogányokból lett 
keresztyének. Hivatkoznak 2, 9—10-re, a hol szerintök 
az író a választott nép tiszteletbeli neveit átruházza a 
pogány keresztyén hívőkre annak jelélül és igazolásául, 
hogy őket igazi keresztyéneknek ismeri el; továbbá 3. 6-ra, 
a hol az író a keresztyén nőket Sára leányainak nevezi, 
mint a hogy Pál ap. a pogány keresztyéneket hitökre való 
tekintetből Ábrahám fiaiul tekinti (Gal. 3, 7); végül 1, 14, 
18 és 4. 3 ra, a mely helyek pogányokból lett keresztyé-
neket feltételeznek. 

Ad c) Mi az ezen két ellentétes nézetet közvetítő — 
mert mind történelmileg mind isagogikailag is leginkább 
igazolt — álláspontot tartjuk helyesnek. A diasporas fo-
galmát és jelentését ugyanis sem kizárólag a zsidókra, sem 
különösen a pogányokra vonatkozó technikus terminus 
gyanánt sem fogadhatjuk el, mert szerintünk ez a jelzés 
csak megmagyarázó bővítője az előite álló- diasporas-nak 
a mely kifejezés alatt az apostol általában az ezen vilá-
gon szétszórva élő hiveket, tekintet nélkül arra, hogy azok 
zsidó, vagy pogány eredetűek-e ? Ideig tartó földi hazájuk 
csak előképe ama mennyei maradandó országnak, mely-
nek polgáraiul Isten őket elhívta 

A szerző kétségkívül zsidó származású, sőt épen 
maga Péter apostol, mint alább igazolni fogjuk. De egyál-
talában nem olyan szűkkeblű, hogy levelének hiterősítő 
áldásából kizárná a pogányokat; másrészről azt, sem állít-
hatjuk, miszerint a címiratban jelzett tartományok hívő 
tagjai túlnyomó számban zsidó keresztyének voltak volna 
Sőt inkább azt gondoljuk, hogy ezen atyafiak között Pál 
apostol vetetette meg a gyülekezet alapját. Weisznak azt 
a feltevését, mintha Kis-Ázsiában Pál ap. missziói útja 
előtt már Péter vagy bárki más hirdette volna az evan-
géliumot, Beyschlaggal együtt (Neutest. Theologie I. 369) 
mi is történelmi képtelenségnek tekintjük. És így ha szinte 
e gyülekezetek tagjainak hivővé lételére vonatkozólag nem 
tudnak is még teljesen megnyugtató felvilágosítást nyúj-
tani, arról meg vagyunk győződve, hogy Péter leveleinek 
olvasói zsidók és pogányokból lett keresztyének valának. 
(H. ö. Holtzman Einleitung in das Neue Testament 111. 
kiad. 1892 pap. 310.) 

e) A levél szerzője. 

A levél szerzősége kérdésében szintén sokfelé ágaz-
nak el a kritikai vélemények. Az ezen századbeli kritiku-
sok közül Semler (1784) és Eichorn (1818) kereken tagad-
ják, hogy ezt a bizonyos tekintetben szónoki és irodalmi 
miveltségü szerzőre valló levelet az egyszerű Simon Péter 
halász írhatta volna. Szintén elvitatják a Péter apostol 
szerzőségét Cludius (Uransichten des Christentums 1808), 
de Wette és Reuss: míg Baur szerint ez a levél a Pál 
és Péter véleményazonosságát dicsőítő irat volna, mely 
később korú termék, mint az apostoli levelek. Lényegileg 
így gondolkozik a tiibingai iskola minden híve: Hausrath, 
Lipsius és Mangold is. Weisse (Evangelienfrage 138. 1.) és 
mások p. o. Spitta (Der zweite Brief des Petrus) az 5, 12-ben 
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említett Silost tartják szerzőnek, míg Renan az Eichorn 
és Bleck nvomány Márkus és Silvanus közül az egyiket. 

Ez újabbkori negatív kritikával ellentétben mi rámu-
tatunk elsőbben is a levél címiratára, a hol Péter önmagát 
nevezi meg szerző gyanánt és 5, l-re, mely szerint az író 
martüsz ton la Kristu mathématon. a mely vallomást meg-
erősíti a tartalmi rokonság, mely van ezen levél és az 
Ap. cselekedeteiben foglalt péteri beszédek között (h. ö. 
Act. 2, 32 ; 3, 18 ; I. Pét. 1, 10 k. Act. 4, 11 és I. Pét. 
2. 4.). Az apostoli szerző oly tudatossággal tesz vallást 
Kr. szenvedéséről, haláláról és megdicsőüléséről (2, 21 k. 
3, 18 k.), hogy önkénytelenül is a szemmel látott tények 
egykorú megírójára gondolunk. Péter saját tapasztalatából 
jól ismerte az emiferi természet gyarló, fogyatékos, erő-
telen voltát; átélte s átérezte a kísértések tűzpróbáját és 
mindez az ő evangeliumi intelmeinek erőteljes, ha szinte 
gyöngéd és emberi hangján átrezdül és mély alázatosságra 
serkentő szózataiból kiérezhető. Távol áll tőle minden 
célzatosság, mintha saját elvi meggyőződését és a Pál ap. 
evangeliumi igehirdetését közvetíteni akarná s míg Pál 
apostolt halvány utalással igazi apostolnak ismeri el, egy-
szersmind tartózkodik minden olyan célzástól, a melyből 
azt következtethetnők, hogy talán Pál apostolt felebb-
valónak nézi, mint saját magát. Semmi ilyes személyi 
vonatkozást nem tudunk a levélben felfedezni. Hogy az 
Úr ajkairól elhangzott és a synoptikus evangéliumokban 
megírt keresztyén alapfogalmakat az «Isten országáról*, 
»az ember fiáról® nem hangoztatja, annak oka egyszerűen 
az, mely a gyülekezet időszerű és indokolt lelki szükség-
leteire tekintett s nem evangéliumot szándékozott írni. És 
miként a levél kezdete, úgy befejezése (5, 12 — 13) is 
Péter apostol szerzőségét igazolja. Ezen benső érvekhez 
sorozhatjuk a külső erősségeket, nevezetesen a régi tör-
ténelmi bizonyságokat is. így pl. már Római Kelemen 
használ egy pár olyan kifejezést, a meiy egvenesen I. Pé-
terre emlékeztet, pl. Clemens Romanus I. Korinth 5, 7 : 
10, 17 és 33, 8-ban hüpogrammos nyilván I. Péter 2, 21-re 
utal, mint szintén 36, 2-ben to thaümantonantú pbos, h. ö. 
I. Péter 2. 9. és 49,5. agapé kalüptei pléthos hamarton, h. ö. 
I. Péter 4, 8. Hermás is ismerte Péter első levelét (Zahn 
Theodor der Hirt p. 421—428.) s Basilides I. Péter 4, 
14—IG-ra hivatkozik (Alexius Kelemen Strom. IV. 12,83,) 
Eusebius, a ki e levelet a homologmenák közé sorolja, 
megjegyzi, miszerint Pápiás is használta ezt (Hist. Ecc. 
3. 39) s ugyanő figyelmeztet arra, miként Polykarp több 
ízben idézett és kölcsönzött e levélből egyes tételeket 
(h. ö. 4, 14). Irenaeus kétségtelenül hitelesnek ismeri el 
(Adv. herv. IV, 9, 2 és IV, 16, 5) s Origenes epistolé ho-
mologumené-nek nevezi. Ezen kívül benne van a régi svr 
pesittában s 2. Péter 3, 1 szerint maga a szerző bizo-
nyítja az első levele hitelességét s az első keresztyénség 
első korszakában senki sem kételkedett igaz eredetűsége 
felől. E bel- és külérvek alapján mi is. a jelen század 
önkényes hvperkritikája ellenében teljesen hiteles és Péter 
apostoltól írott levélnek fogadjuk el a kánoni iratot. 

f) A levél írási ideje. 

A levél ír isi idejét az igaz eredetűséget tagadó kri-
tikusok közül a holand Bilom (de Brief van Jakobus 
1869 p. 241 k.) és Scholten (Bijdragen 79 1.) a Domitian 
alatt dult keresztyén üldöztetés (81—96) mások (Baur, 
Hausrath, Weizsácker s többen) a Traján által (98—117) 
törvény útján rendszeresített ádáz elnyomatás, mások meg 
a Hadrián (117—138) és végül Volkmár egészen az Anto-
ninus uralkodása (138 -161) idejére (körülbelől 140 és 
147-re) teszik. 

Ezzel ellentétben az anthentia védelmezői kö 
Weiss (Stud. u krit. 1865 p. 649 k. es 1873 p. 5' 
még a Pál apostol kisázsiai állandó működése előtti i 
szakban, 54 táján, mások (Steiger, Guericke, Bleek, W 
seler) Pál apostol első római fogságának idején 62 VÍ 
63-ban, ismét mások a nérói üldözés (64—68) tarta 
alatt Írottnak tekintik e levelet. így Eichhorn, Hud, Cr 
ner, de Wette Hüther s nézettársaik. 

Legmegnyugtatóbban természetesen a tartalom 
állapítható meg a levél kelte. A tartalomnak elfogulat 
taglalása pedig arról győz meg bennünket, hogy a cím 
hivők megpróbáltatásai s üldöztetései még nem ré 
(3, 16; 4. 12. 14.); keresztyéni életük is annyira iiiv-, 
lepi még a pogányokat, hogy ezek megütköznek annak 
láttára, hogy a hivők velük együtt nem futnak a romlás 
örvénye felé (4, 4). A gyülekezetek alkotmány-szervezete 
is még fejletlen, kezdetleges, a mennyiben úgy látszik, 
hogy a felvigyázó tisztet az öregebbek, korukra való tekin-
tetből teljesítik (5, 1) s irántuk az ifjabbak (5, 5) köteles 
engedelmességgel tartoznak. Figyelembe véve azt a körül-
ményt, hogy Péter apostol e levelét, a régibb keletű páli 
levelek előtt nem írhatta, viszont másfelől a christianos-
név használata (4, 16), a keresztyénségnek már nagyobb 
mérvű elterjedésére utal, a mi pár évtized lefolyását már 
feltételezi: mi úgy gondolkozunk, hogy e levelét az apos-
tol 63-ban vagy 64-ben írhatta, mintegy végrendeletül 
azoknak a gyülekezeteknek, a melyeket a hitben erősíteni 
s a keresztyén élet gyakorlására buzdítani kivánt. 

Hogy e levél írásakor hol tartózkodott az apostol, 
kiviláglik I. Péter 5. 13-ból. Thiersch abbeli véleménye 
(Die Kirche im apóst. Zeitalter p. 203), hogy Babylon 
alatt jelképes jelentésben Róma értendő, nem igazolható 
sem ezen oktatói jellegű levél szelleméből, sem az apos-
toli korszakig felnyúló egyházirodalmi termékek egybeveté-
séből. Hihetőleg az üldöztetések elől vonult Péter apostol 
Keletre, hogy hirdesse az evangéliumot az ezen korban 
ott nagy számmal lakó zsidók között s nem is hozható 
fel semmi nyomós érv az ellen, hogy az apostol első le-
velét valósággal Babylonból Írottnak ismerjük el. 

A levél kézbesítője Silvanus, azaz Silas jeruzsálemi 
bitbuzgó atyafi, a ki Pál apostollal megismerkedvén (Act. 
15, 22. 32) őt két missziói útján Kis-Ázsián át Macedó-
niába kisérte (Act. 15, 40; 16, 19. 25; 17, 4). Berseában 
azonban rövid időre elmaradt (Act. 17, 10. 14) s csak 
Korinthusban találkozott ismét vele (Act. 18, 5), a hol 
az evangelium terjesztése érdekében buzgó tevékenységet 
is fejtett ki (2. Kor 1, 14). Ezt a Silvanust már Péter 
apostol első levele írásakor Babylonban találjuk Márkkal 
együtt, a ki nem más, mint az evangélista, a kinek háza-
népével Jeruzsálemben közeli ismeretségben állott az apos-
tol (Act. 12, 12). 

(Vége köv.) Dr. Erdős József. 

R É G I S É G E K . 
Adatok az 1859-iki pátens történetéhez. 

2. A f e l s ég - fo lyamodvány . 

Felséges Császár és apostoli Király! Legkegyelme-
sebb Urunk! Mi alólirottak, mint a magyarországi ágostai 
és helvét hitvallású törvényes egyházkerületek képviselői, 
megbízóink által a végre küldettünk ki, hogy Felséged 
atyai kegyes szine előtt jobbágyi mély hódolattal, de egy-



szersmind fiúi őszinte bizodalommal, élőszóval panaszoljuk 
el azon mély sérelmeket, melyeket Felséged magas kor-
mányának a magyar protestáns egyházszervezet ügyében, 
közelebbi időkben kibocsátott rendelései okoztak s melyek 
minden hü s egyháza törvényes jogait ösmerő magyar 
protestáns szivét nagy kétséggel és fájdalommal töltötték 
s töltik el. Ezen sérelmeket több egyházkerületek hódolat-
teljes esedezései tolmácsolták ugyan már Felséged előtt; 
de egyfelől a sorsunk feletti súlyos aggodalom, mely azolta 
nem könnyebbült, sőt naponként mindinkább nehezedett 
másfelől s felséges atyai szivébe vetett s meg nem tán-
torodott bizodalom elhozott bennünket Felséged trónjának 
zsámolyához is, hogy ügyünket Felségednek, mint a nagy 
Isten után legfőbb földi Felügyelőnknek és Védelmezőnk-
nek atyai indulatába, bölcseségébe és igazságszeretetébe 
élőszóval is ajánljuk. 

Miután azonban küldetésünk kitűzött célját, nagy 
fájdalmunkra el nem érhettük: hogy egyházunk iránti 
hűségünknek, lelkiismeretünknek s megbízóink kivánatá-
nak, habár csak némi részben is, eleget tehessünk, kény-
telenek vagyunk a következő sorokban előadni azokat, 
melyeket Felséged előtt élőszóval előterjeszteni és elpana-
szolni meg nem engedtetett. 

Felséges Császár és apostoli Király, legkegyelme-
sebb Urunk ! Fiúi bizodalommal és őszinte nyíltsággal be 
kell vallanunk, miszerint mostani sérelmünk forrása egye-
dül az, hogy midőn egyházkerületeink, a legközelebbi tíz 
év folyamán, egyenként és egyetemlegesen lankadatlan 
reménynyel és meg nem szűnő bizodalommal Felséged 
előtt folyvást azért esedeztek, s magas ministeri, ösmere-
tes egyházi törvényterve válaszolólag is egyházilag azon 
kérelmöket fejtsék ki. hogy az 1848 előtti törvényes álla-
potra visszatétetve, engedtessék meg nékiek autonomicus 
zsinatban összegyűlve önállólag törvényeket alkotni s 
azokat Felséged legfőbb felügyelői hatalmának szentesítése 
alá terjeszteni, addig Felséged september 1-én kelt nvilt 
parancsa s az ennek életbeléptetésére kiadott september 
2-án kelt magas ministeri rendelet s azolta kibocsátott 
több rendbeli magas rendeletek is nemcsak ama biven 
táplált reményt hiusíták meg. de oly kész egyházszerve-
zettel leptek meg bennünket, a mely ellen noha a két 
magyar protestáns egyház három millió lelkeinek hason-
líthatlan nagy többsége fájdalmas szavát már eddig is 
fölemelte; mégis azt erőszakkal, fenyegető rettentések kö-
zött törekednek életbeléptetni a fegyveres erővel egyesült 
polgári kormányhatóságok. 

Nem rajzoljuk Felséged előtt azon minden időben 
és minden körülmények között megrendítő csapást, midőn 
a keresztyén egyház belügyeibe rendelkezőleg, sőt törvény-
hozólag oly földi hatalom avatkozik, mely annak kebelébe 
nem tartozik, s melyet attól maga az Úr, az anyaszent-
egyház Feje és törvenyadója külön választott; nem raj-
zoljuk e csapást, mert Felséged előtt, ki a birodalma alatti 
Róm. Cath. egyháznak a lehető legnagyobb függetlenséget 
és önállást biztosította, kétségtelenül tudva van ama nagy 
igazság, hogy ha van e földön társadalom, mely önön 
életének veszélyeztetése s elveinek megtagadása nélkül, 
külső beavatkozást nem tűrhet : az Isten megújított anya-
szentegyháza, mely egész alkotmányával a lelkeknek kény-
szerítést nem tűrő hitén áll s a lelkiismeret áldott szabad-
ságának levegőjében él, bizonynyal ilyen. Nem emlegetjük 
Felséged előtt a mult időkben olv sokat szenvedett, de a 
nagy Isten által soha el nem hagyott magyar protestáns 
egyház lefolyt századainak példáját sem, mely azt tanú-
sítja, hogy Felséged dicső emlékezetű ősei egyházunk bei-
szervezetét, kormányát és alkotmányát illetetlenül hagyták 
s a szorongatott s hamvaiból csak az önkormányzat lelke 

és szabadsága által feltámadhatott egyház iránt épen ez 
altal a legnagyobb, üdvösebb védelmet teljesítettek. 

Mindezeket bővebben nem rajzolván, kiváltképeii 
azon kétségtelen igazságra hivjuk fel jobbágyi alázatos-
sággal s fiúi őszinte bizodalommal Felséged bölcs figyel-
mét és igazságszeretetét, hogy cs. kir. Felséged hódoló 
tisztelettel említett nyilt parancsa s az azt életbeléptetni 
akaró, mint szintén a közelebbi időben kibocsátott minis-
teri magas rendeletek is az 1791 : XXVI. t.-c. 4 §-ával, 
a melyet pedig legfőbb alapjuknak s szabályozónknak 
vallanak, s mely ez ügyben az egyházra nézve is két-
ségtelen döntő tekintélyű, nemcsak egyezésben nincsenek, 
sőt annak alapját elhagyva, az abban foglalt föltételekkel 
s elvekkel reánlí nézve felettébb nagy és gyökeres sérelem-
mel csaknem minden ponton egészen ellenkeznek. Ugyanis 
Felséged dicső emlékezetű őse 2 —d. Leopold magyar 
király egyedül a legfőbb felügyelési jog alapja és érdeké-
ből tartotta fenn magának azon jogot, miszerint az alább 
említendő föltételek alatt akkor élt atyáink bővebb meg-
hallgattatása után gondoskodni fog arról, hogy a magyar 
prot. egyházban, az akkor zavarba jött fokozatos egyházi 
felsőség és egyházi rendtartás szilárdul megalapíttassék, s 
noha ezen célba vett intézkedésnek a törvény által beval-
lott egyedüli alapja t. i. a legfőbb felügyelési jog termé-
szet szerint is kétségtelenül magának az egyháznak önálló 
szabad cselekvését, autonomicus öntörvényhozását teszi 
fel: az új szervezet államhatóság általi kibocsátása, az 
egyház törvényhozási jogát alapjában megtagadta, a sze-
repeket egészen megfordította s a legfőbb felügyelői és 
gondoskodási hatalmat törvényhozássá változtatta, s az 
öncselekvés activ jogával bíró egyházat az illetéktelen ál-
lami törvényhozás iránti feltétlen engedelmesség szevedő-
leges pontjára taszította. 

Amaz ügyünkre nézve oly nagyfontosságú törvénypont-
ban, az említett fejedelmi jog következő világos feltételek 
alatt tartatott fel Felséged dicső emlékezetű őseinek, ille-
tőleg Felségednek : 

1. Hogy azon jognak gyakorlása által a vallássza-
badság sérelmet ne szenvedjen (intacta religionis libertate). 

2. Hogy az evangélikusok bővebben kihallgattatnak 
s oly rend fog megszilárdíttatni (stabiliri), milyet evangé-
likusok világi férfiainak s egyházi szolgáinak közmeg-
egyezése (communis consensio) a legalkalmasabbnak ítélend. 

3. Hogy az ekként megszilárdítandó rend vallásunk 
elveivel egyező legyen (principiis religionis accommoda-
tus ordo). 

4. Hogy addig is, míg ezen új rend ekként megszi-
lárdíttatnék, gyakorlatban levő canonaink sem hatósági 
parancsok, sem királyi kibocsátvánvok által meg ne vál-
toztassanak. (Interea vero canones in quorum actuali usu 
consistunt, neque per dicasterialia mandata, nec per regias 
resulutiones possint alterari). 

S íme, Felséges Császár, legkegyelmesebb Urunk! 
őszinte fájdalmas érzéssel be kell vallanunk, hogy ezen 
lényeges feltételek közül Felséged magas kormányának 
intézkedései által mindeniket sértve találjuk: 

1. Megsértetett a vallásszabadság, melyet számunkra 
a bécsi és linci békekötések s az 1790/91: XXVI. t.-c. örök 
időkre s feltétlenül biztosítanak s mely vallásszabadságnak 
egyik lényeges alkatrésze az öntörvényhozás. 

2. Nem hallgattattunk ki úgy, mint az ügy termé-
szete kívánta volna, s nem jött létre azon communis 
consensio, melyen az új szervezetnek alapulnia kellene; 
mert a kihallgattatás és közmegegyezés létrehozása termé-
szetesen és célravezetőleg egyedül az egyházkerületek egy-
mással való közvetlen érintkezése, kölcsönös tanakodása 
és megállapodása által eszközöltethetik, a mi zsinat nel-



kül el nem érhető. így fogták fel, így értelmezték ezen 
törvénypontot mindjárt annak létrejövetele és szentesítése 
után. nemcsak magok az evangélikusok, de az államkor-
mány férfiai és hatóságai is; így lógta fel, így értelmezte 
és vette gyakorlatba e törvényt az akkor uralkodott felsé-
ges fejedelem 2-d Leopold magyar király is, és a kihall-
gatás és a communis consensio eszközlésére a két fele-
kezet előleges felterjesztése alapján egyetemes zsinatott 
délyezetenget. 

3. Sértve találjuk a célba vett s már foganatosítni 
megkezdett intézkedések által hitelveinket is; mert mind 
az újtestamentomi szent írások, mind hitvallásaink, mind 
a romlatlan ős keresztyén egyház példája és bizonyítása 
szerint, a poigári és egyházi hatalomnak mind céljára 
s rendeltetésére, mind hatósági körére nézve különválasztva 
lennie s az egymás jogkörébe való avatkozástól kölcsö-
nösen ovakodnia kell. Azon hitelv ez. Felséges Urunk ! 
mely míg egyfelől minden polgári dolgokban feltétlen enge-
delmességet parancsol nekünk, másfelől arra indít és 
kényszerít, hogy a hitre és egyházunk beléletére vonat-
kozó dolgokban a szent írások alapját, egyedül saját meg-
győződésünket kövessük; azon hitelv ez, melyet Megvál-
tónk ezen szavakban fejezett ki: »adjátok meg a császárnak, 
a mi a császáré és Istennek, a mi Istené* 

4. Mindezek felett megrendítő fájdalommal tölti el 
szivünket azon gyászos körülmény, hogy noha a célbavett 
üj szervezet oly sok ezer lelkeknek mély aggodalmával 
és sóhajtásaival találkozott s ennélfogva meg sem szilár-
dítathatott; mégis külső erőszak és fenyegetés kényszerít 
bennünket annak elfogadására; törvényes gyűléseink meg-
tartásában rendőri erővel gátoltatunk; törvényes helyze-
tünk visszaállításáért Felségedhez való folaamodásunk útja 
előre elzáratott; gyakorlatban levő Kánonaink, rendsza-
bályaink s ezeken alapuló alkotmányunk felforgattattak, a 
törvényen kívüli helyzet örvényébe taszíttattunk, és hit-
feleink véleményének a lelkiismeret romolhatlan szabály-
ságán alapuló nyilvánításáért s egyházunk törvényes jogai-
hoz való ragaszkodásukért mint gonosztevők polgári 
törvényszék eléi déztetnek és elítéltetnek. Oly keserű pohár 
ez, Felséges urunk! melyet őseink csak a leggyászosabb 
üldöztetés idején kóstoltak, oly súlyos kereszt ez, melyet 
már ma mívelt világban sehol sem hordoz a protestáns 
keresztyén egyház. 

Lehetetlen végre, hogy Felséged legmagasabb figyelmét 
kiválólag fel ne hívjuk azon kitbeszélhetlen vészes következ-
ményű körülményre, miszerint Felséged s az ezt kisérő minis-
teri rendelet az e részben illetéktelen, polgári hatóságok 
által az egyes gyülekezetek elöljáróihoz küldetett meg 
életbeléptetés végett; sőt Felséged cs. k. vallás és oktatásügyi 
magas minsteriumának folyó 1860. évi január 10-kén kelt 
rendelete míg egyfelől az egyház törvényes hatóságainak, gyű-
léseinek s hivatalnokainak hitvallásunkon, országos törvé-
nyeinken, gyakorlatban levő kánonainkon alapuló működésé 
fennakasztja s (egyetemesen) egyenesen betiltja : addig más-
felől a célba vett s reánk nézve oly sérelmes új szervezet 
életbeléptetését az egyes gyülekezeteknek és lelkészeknek 
parancsolja meg. Felséges Császár és apostoli Király, leg-
kegyelmesebb Urunk! a protestáns keresztyén egyház hit-
elvei, az azokból önként folyó zsinat, presbyteri alkotmány, 
a magyar protestáns egyház alaptörvényei, kánonai s 
ezeken alapuló százados törvényes gyakorlata semmiképen 
meg nem engedhetik azt. hogy az egész egyházat érdeklő 
egyetemes fontosságú s az utódokra nézve is nagy hatású 
ügyekben az egyes gyülekezetek testvéreikkel való törvé-
nyes és szabályszerű egyetértés és képviselőik általi közre-
működés nélkül egymástól függetlenül s önállólag határoz-
zanak és intézkedjenek. Ezen intézkedés még akkor is, 

ha az magának az egyháznak kebeléből támadna fel a 
hitvallásaink és kánonaink által határozottan kárhoztatott 
independentismusra vezetne, sőt minden társadalmi rend 
fogalmával homlokegyenest ellenkeznék, s már különben 
is mély aggodalomba merült egyházunkat a fejetlenség, 
zabolátlanság és vészes zavarok örvényébe taszítaná: 
mennyivel sérelmesebb és vészesebb ezen intézkedés, ha 
az az államhatóságoktól ered, melyeknek egyházunk irá-
nyában a rend és béke feletti felügyelet s azoknak védel-
mezése volna legfőbb tisztök. Ugyanazért az említett 
intézkedésből az egyház beléletét s államhozi viszonyát 
illetőleg múlhatatlanul bekövetkező vészekre nézve a fele-
lősséget sem Isten, sem emberek előtt magunkra nem 
vehetjük. 

Azon erős meggyőződésben vagyunk, Felséges Urunk! 
hogy ha Felséged magas kormánya, különösen vallás és 
oktatásügyi ministeriuma hitelveinket, történeti multunkat, 
alaptörvényeinket, s ezek között kiváltképen az 1791 : 
XXVI. t.-c. 4. §-át kellő alapossággal, gyökeresen meg-
ismerte volna: el lettek volna távoztatva azon félreértések 
s az azokból származó azon intézkedések, melyek sérelmes 
súlya alatt most sóhajtozunk. De táplál bennünket azon 
édes reménység, hogy Felséged bölcsesége, igazságszere-
tete és atyai kegyessége, egy szózatával megszünteti fáj-
dalmainkat, s visszaadja az óhajtott nyugalmat és békes-
séget az attól most megfosztott magyar prot. egyháznak. 

Ugyanazért ezen édes reményben jobbágyi hódo-
lattal és fiúi bizodalommal esedezünk Felséged kegyes 
szine előtt: méltóztassék a reánk nézve oly sérelmes nyilt 
parancsot, s az annak életbeléptetését célzó több rend-
beli magas rendeleteket legkegyelmesebben megszüntetni 
s felszabadítván egyházunkat, az annak beléletét s elveink-
hez hü fejlődését gátló sérelmes korlátoktól s visszahe-
lyezni 1848 előtti törvényes állapotába, hogy így a sérel-
mek súlyától megszabadult egyház törvényes zsinatban 
egybegyűlvén, Felséged sérthetlen s legfőbb felügyeleti 
jogának mély tiszteletben tartásával önmaga számára 
egyházi törvényeket alkothasson és addig is, míg e rész-
ben az óhajtva várt kegyelmes választ megnyerhetnők, 
kegyeskedjék a kormányhatóságokat s törvényszékeket 
odautasítani, hogy azok egyházunkat a maga törvényes 
jogaiban s beléletében ne háborgassák az egyes gyüleke-
zeteket és lelkészeket a sérelmes új szervezet életbelépte-
tésére ne kényszerítsék s ez által a fejetlenségre és vészes 
zavarokra utat ne nyissanak; végre esdekelve kérjük Fel-
ségedet, hogy azon hitfeleinket, kik egyházunk törvényes 
jogaihoz s lelkiismeret szabadságához való hü ragaszko-
dásukért törvényszéki vizsgálat alatt állanak, vagy már 
el is ítéltettek, méltóztassék fejedelmi igazságszereteténél 
és hatalmánál fogva a vizsgálat és ítélet súlya alól fel-
szabadítani s ez által a megrémült egyház nyugalmát, 
reményét és bizodalmát visszaadni. 

Mi pedig, mint mindvégig hű alattvalók, hitfeleink-
kel együtt buzgón könyörgünk a királyok királyának s a 
népek Istenének, hogy Felségedet s a felséges cs. királyi 
házat áldja meg hosszú és boldog élettel; áldja meg Fel-
ségedet azon valódi dicsőséggel, mely a bölcs, igazság-
szerető és kegyelmes fejedelmeket, népeik csendes meg-
elégedésében, nyugalmában és hü ragaszkodásában a sírig, 
sőt azon túl is szokta kisérni. 

Kik egyébiránt hódoló tisztelettel és tántoríthatlan 
hűséggel vagyunk Récsben, január 25. 1860. 

Legátalánosabb hű alattvalói a magyarországi 
ágostai hitvallású s mind négy helvét hitvallasú egy-
házkerületnek küldöttei: 
Idősb báró Vay Miklós, Rr. Prónay Gábor, br. Pod-

maniczky Ármin, gr. Dessewffy Ottó, Esztergály Mihály, 



dr. Székács József, Schnell Károly, Nagy Mihály super-
intendens, Blaskovics Pál. Konkoli Thege Balázs, gr. Teleki 
Gyula, gr. Teleki Sándor, Egressi G. Sámuel, Török Pál, 
Szalay Sándor, Bernát Zsigmond, gr. Vay Dániel, br. Vay 
Béla, dr. Ferenczi József, Zsarnay Lajos, Hegedűs László, 
Degenfeld Imre gróf, Tisza Kálmán, Lónyay Menyhért, 
Balog Péter helyettes superintendens, Révész Bálint és 
Révész Imre. 

Közli Adám Kálmán, 
kecskeméti ref. esperes. 

IRODALOM. 
** A budapesti theologiai akadémia története, 

a theol. választmány megbízásából írta Szőts Farkas, az 
aka iémii jelenlegi igazgatója. Török Pál arcképével. Buda-
pest, 1896. Hornyánszkv V. nyomdája. 142 1. — Törté-
neti vázlat és vövid jelenrajz, melynek elsfv része (1 - 68.1.) 
négy szak; szban az intézet keletkezését, Török Pál általi 
alapítását és fejlődését vázolja egész napjainkig; második 
része (69 — 142. I.) tíz szal aszban az intézet kormány-
zásával, tanulmányi, vizsgálati és fegyelmi rendjével, jóté-
teményeivel, növendékeivel, tanáraival, alapítványaival, 
ösztöndíjaival, vagyonával és gyűjteményeivel ismertet meg, 
tárgyilagos, tömör előadásban. A szépen kiállított könyv 
a Hornyánszky-nyomdából került ki. 

** A nagy Wesselényi és a zilahi gimnázium, 
írta Kina Gyula főgimnáziumi tanár Zilab,, Seress Samu 
nyomdája, 1896. nagy nyolcadrétb'n 33 lap.—Emelkdett 
szellemű, szépen írott felolvasás, melyet szerzője a zilahi 
ev. ref. kollégium által 1896 dec. 15-én rendexett Wesse-
lényi ünnepélyen olvasott fel. Hálás szívvé', meleg szavak-
kal festi a híres Wesselényi Miklós nagy á:dozatkészségét, 
melyet a zilahi kollégium fejlesztése körül kifejtett. -Ha 
a század elején, az elszegényedésé; nemzeli eltompultság 
idején nem a Wesselényi erős kezeibe teszi le jó sorsunk 
annak kormányát, ma aligha állna ez az iniézet«. A zilahi 
kollégium 'megalapítója, dajkája s nemes pátronusa a 
zilahi egyház, de második alapítója b. Wesselényi Miklós 
volt. Emléke legyen örökre áldott! 

** Dolgozatok a gyakorlati lelkészet köréből, 
írta dr. Tüdős István. Miskolc, 1897. Lővy József fia tulaj-
dona. 168 lap, ára 1 frt 30 kr. — E csinos kiállítású 
kötetben 40 lelkészi dolgozat van, még pedig 14 egyházi 
beszéd, kilenc temetési beszéd, kilenc eskelési beszéd, három 
imádság, öt úrvacsorai beszéd. — A jeles fiatal szerző 
dolgozataira, melyeket gyakorló lelkész korában írt, mielőtt 
a sárospataki hittani tanszékre került, most a megjelenés 
jelzésével csak a figyelmet kívánjuk felhívni. A könyvet 
nem sokára érdemlegesen is ismertetjük. 

** Die Osterreichisch-Ungarische Monarchie 
című nagy történet-statisztikai munkából, melyet dr. Fr. 
Umlauft tanár írt s most harmadik kiadásban a jóhírű 
Hartleben-cég Bécsben bocsát közre, a 13—16-ik füzete-
ket kaptuk. Ezekben befejezést nyer Ausztria és Magyar-
ország földleírása, s azután a kettős birodalom változatos 
állatvilágát, majd meg a lakosságát ismerteti az alapos 
tudású és szépen író szerző. A két birodalom tarka-barka 

lakosságát, nyelvjárásait, néptörzseit nemcsak érdekesen, 
hanem értékesen is jellemzi Umlauft. Még tanulságosab-
bak a lakosság születési és halálozási viszonyairól, a fog-
lalkozásokról, földművelésről, kereskedelemről, iparról műve-
lődési viszonyokról, stb. szóló statisztikai ismertetések, melyek 
mind a legutóbbi népszámlálás adatai s'/erint vannak ki-
dolgozva. A füzetekhez díszes illusztrációk vannak mellé-
kelve s a munka egész kiállítása nagyon csinos. A 30 kros 
füzetekben megjelenő munkára, mely 25 füzetre van ter-
vezve, a megrendelések és előfizetések A. Hartleben könyv-
kiadóhoz Bécsbe intézendők. 

** Pál apostol levelei. Dr. Mnsznyik Endre po-
zsonyi theol. Akadémiai igazgató tanárnak bibliai nagy 
munkájából most jelent meg a hatodik füzet első fele, 
melyben a Kor. első levél fordítását és magyarázását foly-
tatja a szerző. A mostani fél-füzet a VII., VIII. és IX. 
rész fordítását és magyarázatát közli az ismert modorban. 
— A megrendelőket a hátralék beküldésére kéri a szerző. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című nagy díszműből január elején jelent meg 
a 72-ik füzet, a melyben a kormány és az országgyűlés 
visszatérését a fővárosba, s ezzel kapcsolatosan Kossuth 
Lajos ünnepeltetését mondja el a szerző. Gracza György, 
A füzet képei ezek: Olmützi börtönszoba, I. Ferencz József 
a győri ütközötben 1849. jún. 28-ikan, Háromszéki hon-
védemlék, Hatvani őrnagy csapatjának felkoncolása Dupa-
Piatránál 1849. május 19-én, Honvédemlék Kolozsvárott. 

** >A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Törté-
netéből* most megjelent53-ik füzet a török-magyar viszo-
nyok (1526 — 1657) ismertetését fejezi be s I. Lipót király 
uralkodásának (1657—1705) elbeszélésébe fog bele, külö-
nös gonddal rajzolván az erdélyi országrész történe-
tét. A füzetet egy szép különmelléklet (Zrinyi Miklós 
kirohanása Székely Bertalantól) és számos szövegbe nyo-
mott illusztráció díszíti, a melyek között nevezetesebbek: 
Harc a törökökkel. II. Rákóczy György. X. Károly svéd 
király találkozása Rákóczyval. Nagyvárad XVII. századi 
'átképe. Kemény János erdélyi fejedelem. Montecuccoli. 
Apaffy Mihály. I. Lipót. Zrinyi a költő. Köprili Achmed. 
— A 30 kros füzetekben havonként kétszer megjelenő 
szép díszmunka a Lampel-féle cég kiadványa. 

E G Y H Á Z . 

Budapesti ref. egyházunk költségvetését a 
folyó 1897-ik évre december 29-iki ülésében állapította 
meg a pénzügyi bizottság előkészítésével az egyháztanács. 
Hatalmas számok olvashatók az egyház és iskola (főgim-
názium) fedezetét 'és szükségletét feltüntető költségvetés-
ben. Az egyházi bevételek főösszege 49,436 frt 97 kr., 
mely összeg egyházi adóból (11.080 frt), bérjövedelmek-
ből (12,932 frt 60 kr.) alapítványi kamatokból (3833 frt 
04 kr.), a székes főváros segélyéből (20,000 frt) foly be. 
Az iskolai bevételek főösszege 37,329 frt 62 kr., a mi 
részint az alapítványok kamatjából (2840 frt 79 kr.), ré-
szint a tandíjakból (20,000 frt), részint az egyházkerület 



(1800 frt) és az állam (10,000 írt) segélyéből gyűl össze. 
Az ör.szes egyházi és iskolai bevételek 66,766 frt 59 kr. 
Hasonló nagyarányúak a kiadások is. Az egyházi kiadá-
sok főösszege 42,630 frt 62 '/8 kr , miből a személyi járan-
dóságok 23,211 frtot. a dologi kiadások 9665 frt 80 krt., 
a járulékok 3993 frtot, a kölcsöntörlesztés és kamatok 
4910 frt 82V2 krt, a vegyesek 850 fortot tesznek. Az 
iskolai kiadások főösszege 41,732 frt 70 kr., melyből sze-
mélyijárandóságokra 29,790 frt, dologi kiadásokra 8474 frt 
70 kr., ösztöndíjakra 1995, tanári nyugdíjintézetekre 1473 frt 
esik Az összes egyházi és iskolai kiadások 84,363 frt 
32V2 kr. Pénztármaradvány 2403 frt 261/2 kr. — E ked-
vező helyzetbe az egyház főleg két okból jutott, neveze-
tesen a székes főváros az ekklézsia évi segélyét fölemelte 
13 frtról 20 ezer frtra; a főgimnázium részére pedig az 
állam segélyéből 10 ezer frt folyósíttatott. A pénztári 
helyzet javulása folytán a presbyterium az egyház alkal-
mazottjainak a helyzetét is javítani igyekezett, a mennyi-
ben a lelkészek, tanárok, hitoktatók, segédlelkészek stb. 
fizetését, a mennyire lehetett fölemelte. 

A közigazgatási biróság és az egyházak. A 
vallás és közoktatásügyi miniszter abból az alkalomból, 
hogy a közigazgatási bíróság f. évi jan. 1-én megkezdte 
a működését, valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak 
következő átiratot küldött: A közigazgatási bíróságról 
szóló 1896. évi XXVI. t.-c. több olyan rendelkezést foglal 
magában, melyek a Címed által érdekelt ügyeket azok 
intézésében közelről érintik. Ezek szerint jövőre a köz-
igazgatási bíróság fog ítélni oly ügyekben is, melyek az 
egyházak segélyezése vagy az iskolai adózás körül forog-
nak, s a mely ügyekben végső forumon eddigelé vagy 
magam, vagy a belügyminiszter úrral egyetertőleg intéz-
kedtem. Minthogy a törvény 20. §-a értelmében a köz-
igazgatási bíróság elé utalt, vitás kérdésekben a minisz-
terek felügyeleti jog címén sem intézkedhetnek; minthogy 
másrészről a panasznak illetéktelen helyen vagy megkésve 
lett benyújtása a törvény 93. és 96. §§-ai szerint hátrá-
nyos következményekkel jár : Címed becses figyelmét azon 
célból kívántam az idézett törvény rendelkezéseire külö-
nösen is felhívni, hogy egyházi és iskolai ügyeinek meg-
felelő ellátása iránt alantas egyházi és iskolai hatóságait 
és közegeit kellőleg tájékozhassa. 

Budapesti reí. egyházunk alkalmazottjainak 
csaknem az egész vonalon fizetésjavítást hozott az új 
esztendő. A két első lelkésznek stóla-pótlék címen 750 — 
750 frttal (s ezenkívül egy-egy káplán fizetésének felényi 
díjával), a harmadik lelkésznek 350 frt ideiglenes segélylyel 
javult a fizetése. Most már tehát a káplántartáson, a laká-
son és stólán kívül az I-ső lelkész fizetése 3750 forint, a 
Il-iké 2750 frt, a a III-iké 1586 forint. A főgimnáziumi 
tanárok közül mindenik kapott 100—100 frt szálláspótlé-
kot (s így a tanárok szálláspénze most már 400—400 frt, 
a mi bizony édes-kevés, mert csak két szobácska ház-
bérére elég) s ezenkívül a három legidősebb tanár 200— 
200 frt, a korban utánok következő két tanár 100—100 frt 
fizetésjavítást nyert, mely intézkedés folytán a budapesti 

reform, főgim. rendes tanarai közül van háromnak ket ötöd-
éves korpótlékkal (a szálláspénzen kívül) 1900, kettőnek 
1800, háromnak 1600, egynek 1500, háromnak 1200 frt 
fizetése és két helyettes tanárnak szintén 1200 írtja (de 
szálláspénz nélkül). Hát ezek bizony nem fővárosi fizeté-
sek, de az a terv, hogy a mint az államsegély fokozato-
san emelve folyósít tátik, a fizetéseket is emelni fogja az 
egyháztanács. Fontos intézkedése az egyháztanácsnak az 
is, hogy a kilenc közül két hitoktatói állást állandósí-
tott, a mi, ha sikerül a hitoktatókat jól megválasztani, 
nagy előnyére fog válni a vallástanításnak. Sajnos azonban, 
hogy a hitoktatói fizetések megállapításánál több oknál fogva 
oly szükmarkúlag volt kénytelen eljárni az egyháztanács, 
a mint eljárt. Mert 1200 frt fizetés és 200 frt lakbér egy 
állandó hitoktatónak a fővárosban nem élhető fizetés, 
hanem csak cifra nyomorúság. Ilyen fizetéssel csak az 
állás lesz állandó, de maga a hitoktató, ha a java em-
berek közül való, csak úgy fog változni, jőni-menni, mint 
eddig. Remélhető azonban, hogy ez a kis fizetés csak 
ideiglenesen, csak ,egyelőre van az »állandó* katekheták-
nak megállapítva! 

II. Ferdinánd boldoggá avatása. Zichy Nándor 
gróf több magyar mágnás nevében azzal a kérelemmel 
fordult a római kúriához, hogy II. Ferdinándnak, a XVII. 
század első felében volt magyar király és római császár-
nak boldoggá avattatása iránt indítsák meg a hivatalos 
eljárást. A kérelem fölemlíti a király jámbor életét s ezen 
kívül egy csodát is elmond, a mely II. Ferdinánddal tör-
tént. A monda szerint, mindenkitől elhagyatva, a feszület 
elé térdelt, az emberek ellen az Isten segedelmét kérve. 
A feszület meghajlott s a király e szavakat hallotta : 
»Ferdinande, non te deseram !« Ferdinánd, nem hagylak 
el. A túlvilági igéret be is teljesedett, mert Ferdinándot 
a jelenség után nemsokára kimentették szorongatott hely-
zetéből. A boldoggá avatásáról szóló kérelmet a római 
kúria legközelebb tárgyalás alá veszi. — Ezt a hírt az 
»Alkotmány«-ból, a néppárt újságából vettük át. Szo-
morú jele az időnek, hogy a XVII. század e leggyászo-
sabb emlékű fejedelmének, az alkotmányos magyarság és 
a protestantismus e fanatikus ellenségének kanonizálása 
érdekében épen magyar mágnások indítanak mozgalmat. 

A békés-csabai patronátus és a kul-
tuszminiszter. A »Budapes i Hi r lap« ír ja, de 
a c saba iak is megerős í t ik azt a tényt , hogy »Hock 
J á n o s b.-csabai p l é b á n o s s á g á t megsemis í t e t t ék . 
W l a s s i c s Gy. ku l tu szmin i sz t e r e hó elején leira-
tot in tézet t ez ügyben B. -Csaba közönségéhez . 
A le i ra t szer in t ő Fe l sége e l fogad ta a ku l tusz-
min i sz t e rnek a csaba i k e g y u r a s á g r a vona tkozó 
javas la ta i t . A legfe lsőbb e l h a t á r o z á s o k t ó b e r 2-án 
kelt s Csaba községének oly módon adományozza 
a r. ka th . egyház fölötti kegyúri jogokat, hogy a 
le lkészválasz tásná l a nagyvá rad i p ü s p ö k ö t illető 
ki jelölő jogot t i sz te le tben t a r t s ák ós a község 
képv i se lő t e s tü l e t ében csakis a katholikus tagok és 
elöljárók vála.szszanak. Ez a le i ra t nagy kons t e r -



nációt okozott Csabán, a melynek túlnyomó része 
evangelikus, a kik ennélfogva a pa t roná tusnak 
csupán terheit viselhetik, a nélkül, hogy annak 
jogait is gyakorolhatnák«. — Nagy megdöbbe-
néssel olvastuk e hírt, mely egy régóta húzódó 
s tendenciózusan vitássá tett, ele eredeti leg tel-
jesen világos kérdésnek jogsértő és veszedelmes 
módon való megoldását inaugurál ja . Csaba város 
kegyúri joga ugyanis szerződés szerint szerzett 
magánkegyuri jog, melyet Csaba város a birto-
kokkal együtt a Wenche im-csa l ád tó l vett meg. 
A döntvény most ezt a törvényes magánkegyúr i 
jogot rendeletileg, tehát önkényesen királyi ado-
mányozástól függő városi, illetve községi kegyúri 
joggá változtatja át s azt a fallaciát követi el, 
hogy a már rég ebien megszerzett kegyúri jogot a 
városnak újra adományoztatja, hogy magán kegyúri 
jogi természetéből kivetkőztesse. Ez az egyik 
felette sérelmes, mert jogtipró mozzanata a 
rendeletnek. A másik pedig azok a képtelen 
feltételek, melyeket a pá t roná tus gyakorlásához 
köt. Ugyanis Csaba, mint közel 4

 5 részben pro-
tes táns város, e rendelet szerint pat ronusi jo-
gokat nem gyakorolhat , mert a rá octroyált 
kir. adománylevél a lelkészválasztásnál a kijelölő 
jogot a nagyváradi püspöknek játsza a kezére, 
magát a választást pedig csak a róm. katholi-
kus városi képviselők és elöljárók jogává teszi. 
Meg aka r j a tehát te remteni azt a képtelen hely-
zetet, melyet eddig se az egyházjog, se a gya-
korla t nem ismert, hogy a csabai lu the ránus 
atyafiak fizetik, ki tar t ják a r. kath. ekklézsiát, de 
se plébánosát nem választhat ják többé, se más 
magánkegyúr i jogot nem gyakorolhatnak fölötte. 
Szóval patronátust kreál teljes kötelességekkel, de 
jogokat nem enged neki, sőt azt is elkonfiskálja, a 
mivel eddig bírt. És ez a jogi és egyházjogi 
képtelenség egy jogász-minisztertől kerül t ki! E 
mellett van a kérdésnek nagyon veszedelmes 
interconfessionalis oldala is. Ha a j ó csabai luthe-
ránusoknak egyik bíboros püspök kedvéér t így 
nyakába lehet varrni a róm. kath. egyház 
minden te rhé t minden jogok nélkül, ki áll jót 
arról, hogy holnap egy másik ha ta lmas főpap 
kedvéér t valamely városi patronátusnál , például 
Budapes ten is, kiadatván a jelszó, hogy a nem 
r. kath . városa tyáknak nincs joguk szavazni a 
plébánosválasztásoknál, de azért az adójukat 
fizessék meg a drágán fizetett plébánosuk eltar-
tasara és a költséges templomok f e n t a r t á s á r a : 
ki állhat jót arról, hogy a jogok kreálásában és 
konfiskálásában ennyire leleményes kultuszminisz-
te r egy újabb rendelet tel ezt is szankcionál ja? 
Ez nem osztó igazság, ez nem liberális gondol-
kozás, ez nem a jogállam rendje. S a helyzet leg-
nagyobb sa tyrá ja az, hogy ez a cifra dolog egy 

re formátus miniszterelnök idejében és egy luthe-
ránus ál lamti tkár tudtával (nem akar juk hinni, 
hogy hozzájárulásával) s épen az ál lamti tkár 
választókerületében történik. Reméljük ós elvár-
juk a képviselőház igazságszeretetétől, hogy ezt a 
nagyfontosságú ügyet szó nélkül nem hagyja s 
a kultuszminiszter colossalis tévedését törvényes 
úton helyreigazíttatja. 

I S K O L A . 

A középiskolai tanterv reviziója. A középis-
kolai tanáregyesület a maga igazgató-választmányi ülésein 
már megkezdte a középiskolai tanterv revíziójára vonat-
kozó tárgyalásokat. Az első ülésen, melyen Beöthy Zsolt 
elnökölt, a kérdést Balogh Péter tanár, mint előadó ismer-
tette. Előadásában összehasonlította a külföldi középiskolák 
tanterveit a magyarországiakkal s kimutatta, hogy a mi 
középiskoláink tananyaga igen sok s az a tanuló, a ki 
mégis jelesen felel meg a követelményeknek, rendszerint 
fizikailag megsínyli a szorgalmat. A görögpótló tárgyak 
sem felelnek meg céljuknak. Önképzésre pedig épen nem 
is jut idő. Kívánja továbbá a tanításnak nemzeti irányban 
való művelését s végül még azt fejti ki, hogy az egysé-
ges középiskolának nem hive. Az ezután fölszólalók leg-
nagyobb része oda nyilatkozott, hogy a tanterv gyökeres 
revíziójának mfcg nem érkezett el az ideje s csak egyes 
hiányok orvoslásáról lehet sző, mint például a tankönyvek 
reformja, a tantárgyak csoportosításának megváltoztatása. 
Az egyesület a szóban forgó kérdésekkel még foglalkozni 
fog e célból összehívandó üléseken. 

EGYESÜLET. 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság köz-
gyűlése ez évben nem Budapesten, hanem Pápán lesz, 
még pedig valószínűleg május hő elején. A Társaság 
igazgatóválaszmánya, mikor mult novemberi ülésében erről 
az első magánhírt vette, örömmel fogadta a meghívást, 
s az ügy további előkészítését az elnökségre és a titkárra 
bízta. A tervet nemcsak a pápai tagtársak, de az összes 
dunántúli hitsorsosok lelkes örömmel fogadják s Pápán 
az intéző körök, Gyurátz Ferenc püspök úr vezetése 
alatt már megkezdték az előkészületeket. A közgyűlést 
isteni tisztelet előzi meg, melyen Antal Gábor püspök úr 
prédikál, rs magán a közgyűlésen a szokásos elnöki meg • 
nyitón és titkári jelentésen kívül alkalmi felolvasások is 
tartatnak. Most már remélhető, hogy a Társaság első 
vándorgyűlése nemcsak érdekes, de népes is lesz, kivált 
ha sikerül a gyűlési tagok számára vasúti kedvezményt 
kieszközölni, mit kiváló gondjának ismer a Társaság 
tisztikara. Ilyen vándorgyűlések tartása régi óhajtása a 
Társaság tagjainak. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* A gör. katholikus magyar liturgiát, melynek 

szervezése érdekében a hajdudorogiak a nyár folyamán 
mozgalmat indítottak, a római congregatio eltiltotta. A 
decretumot Ledochowskv bibornok hosszabb levél kísére-
tében 1896. szept. 26-iki kelettel közölte Vályi János 
eperjesi gör. kath. püspökkel. A dekretum azon két kér-
désre, vájjon: 1. Megtűrhe}ő-e a magyar nyelv az isten-
tisztelet tartásában; 2. Vájjon magyar nyelven kiadhatók-e 
a liturgikus könyvek — tagadó választ ad, melyet maga 
XIII. Leó pápa is helybenhagyott. E resolutiókat azzal 
az utasítással közli a bibornok az eperjesi püspökkel, 
hogy a legnagyobb gondossággal és pontossággal kösse papjai 
szivére, hogy a tudomására jövő visszaéléseket irtsa ki, 
a könyvek lefordítását tiltsa meg, a kinyomottakat sem-
misittesse meg; ha találkoznak megyéjében papok, kik 
ilyen könyveket használnak, vakmerőségüket fekezze meg, 
hogy csakis az egyháztól elismert szláv idiomában végez-
zék a liturgiát*. — A római congregatio méltánytalan 
döntvénye nagy felháborodást keltett a magyar görög-
katholikusok között, kik a követelt szláv idiómát immár 
nem is értik. Bizony lelki zsarnokság ez, akármint mente-
getik és szépítik ez eljárást a pápás lapok. 

* A nagy bányai templomépítési sorsjáték 
húzása január 3-ikára volt tervezve, tekintettel azonban 
a sorsjegyeknek csekély forgalmára, a pénzügyminiszter 
88,736. sz. a. megengedte, hugy a hüzás márcuis hó 2-ára. 
húshagyó keddre halasztassék. Az egyház elöljárósága ez 
ütőn is tudatja az érdekeltekkel, hogy a húzás március 
2-án feltétlenül meg fog tartatni. 

* Nyilt válasz. A > Sárospata ki Lapok« mult évi 
52-dik számában Ileiszler József dombrádi lelkész felpa-
naszolja. hogy Drummond felett írott harminchat íves 
recensióját az [Irodalmi Társaság »Szemlé«~jében nem 
adtam ki s az eljárásomat Radácsi György volt szerkesztő 
is helyteleníti, azzal az indokolással, hogy »a dolgoza-
tokat megfelelő szakbirálat nélkül el nem utasíthatja* a 
szerkesztő. Bocsánatot kérek, e dologban evidens félreértés 
van mind Heiszler, mind Radácsi György t. barátom részé-
ről. Heiszler úr az ő rengeteg recensióját egyenesen a 
»Szemlé«-ben való közlés végett küldte hozzám. Mutatja 
ezt első levele, melyet nem említ és második levelének 
a Nyílt levélben is közölt az a passusa, melyben ismé-
telten a Paulik dolgozatára hivatkozik. A »Szemlé«-be 
szánás tényét tehát maga Heiszler úr is elismeri. Ámde 
én a »Szemlé*-nek felelős szerkesztője vagyok, ott csak 
az én személyes felelősségem mellett jelenhetik meg 
valamely közlemény. Bírálók ott nem működnek közre, 
ezeknek a többi kiadványok körül van teendőjük. Az én 
eljárásom tehát formailag szabatos volt. De azt hiszem, 
érdemileg sem jártam el helytelenül. Mert azt csak belát-
hatja minden elfogulatlan szakértő, hogy egy 17 íves mun-
káról egy összesen is csak 40—45 ívre terjedő folyóirat-

ban egy 36 (sűrűen írott) íves bírálatot a szerkesztés 
technikájának botrányos arculverése nélkül ki nem adhat-
tam. Hisz akkor a »Szemle« 10 füzete közül legalább 
7—8-at egészen a Heiszler Drummond-birálatával kellett 
volna megtöltenem. Ez nekem kényelmes, de a szerzőn 
kívül talán mindenki által méltán kifogásolt szerkesztői 
eljárás lett volna. Radácsi barátomnak pedig, ki »merész 
és sérelmes eljárás«-nak nevezte tettemet, figyelmébe aján-
lom először azt, hogy máskor járjon jobban utána a tények-
nek s ne állítsa azt, hogy Heiszler úr választmányi tag, 
mert ez egyszerűen nem igaz; 2-szor azt, hogy ne köve-
teljen olyan képtelenséget, hogy a »Szemle* felelős szer-
kesztője »megfelelő szakbirálat nélkül a dolgozatokat el 
ne utasíthatja*, meit ilyen kötött kézzel sem én, sem Ő, 
sem senki felelős szerkesztést sehol a világon el nem 
fogadhatnánk. Budapest, 1897. január 4. Szöts Farhas, 
irod. társ. titkár és szerkesztő. 

A D A K O Z Á S . 

A dunamelléki lelkészárváknak állítandó sze-
retetházra Széky Géza gerjeni lelkész 2 frt 83 krt 
küldött, mint a gerjeni gyülekezet ó- és újévi persely-
pénzét, mit ezennel köszönettel nyugtázok. Ez alkalommal 
munkás szeretetébe ajánlom lelkésztársaimnak a »szeretet-
ház« mustármagját. A mult évi egyházkerületi jegyző-
könyv alapján ismertessék meg gyülekezetök tagjaival ezt 
a szép célú intézményt, melyet a keresztyén hitbuzgóság 
minden nagyobb nehézség nélkül megalkothat, a nem-
törődömség, annyi szép tervvel együtt, oly könnyen elte-
methet. Ha minden gyülekezet csak egyszer-kétszer emlé-
keznék meg a még csirájában levő tervezetről, pár év 
alatt tekintélyes alapot lehetne e szép célra összehor-
dani. Szcrk. 

A Nagypénteki ref. társaságba, mely az elzüllött 
gyermekek számára Otthont épít, beléptek: Örökös tagid 
100 frttal: gr. Almásy Dénesné, dr. Falk Miksa, gr. Károlyi 
Gyuláné és gr. Károlyi Imréné; Alapító tagul 50 frttal: 
A cs. és kir. sz. trieszti ált. biz. társulat magyarországi 
vezérügynöksége, Dreher Antal, Klein Schwechat és Horthy 
István Kenderes ; rendes tagul 10 forinttal: GyertyánfTy 
István (20 frt), Konkoly Miklósné, Lösch Józsefné Kecs-
kemét, Oláh Gyuláné, Oláh Piroska, M. Szabó Ferenc 
Gyula, Scheich Lászlóné és özv. Szende Fülöpné. Boldog 
emlékű falsorai Falsoriczky István és urai Uray József 
emlékezetére 100—100 frtnyi alapítvány tétetett. Wohl 
Janka felolvasásából befolyt 424 frt. Adakoztak : Argauer 
Károly perselyéből 11 forint 63 kr., alsó-baranyai bácsi 
egyházkerület 10 frt 70 kr., Budaházy István né Debrecen, 
dr. Krasznay Gábor Kisújszállás, Krausz Lang Ernőné, 
Papp Amelic Pápa, Szabó Elek ó-kécskei konfirm., Szántó 
János Kosd 5 - 5 forint; Baksay Sándor Kunszentmiklós 
2 frt, Szigeti Lajos Omorovica 2 frt, Sulyok István Nagy-
Várad 1 frt 67 kr., dr. Buzinkai Gyula 1 frt, Harsányi 
Sándor Cleveland 1 frt. Budapesten, 1896-ik évi decem-
ber 31-én. Szöts Albert, gondnok. 

HORNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



Negyvenedik évfolyam. 3-dik szám. Budapest, 1897. január 17. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség : 

IX. kerület, I'ipa-utc.u. 23. szánt, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Uoruyánazky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöíiz. 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 . 

Hegjeleuik minden vasárnap, 
Előfizetési Ara i 

Félévre: 4 frt BO kr f egésa évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 5ÍO kr. 

A keresztyén társadalmi munka köréből. 
(Felolvastatott 18%. dec. 16-án Kolozsvárott.) 

(Folytatás.) 

De már semmi gondoskodás nem történik 
sem egyházhatósági , sem társadalmi úton az 
Ausztr iába és az Amer ikába kivándorlókkal szem-
ben ; pedig az ország nyugoti hat megyéjéből 
(Sopron, Vas, Nyitra, Pozsony, Trencsén ésMoson) 
csak a 80-as évektől a 90-es évekig 101,283-an 
vándorol tak ki s ezek már a második generá-
cióban, több mint valószínű, elvesztek a nem-
zetre és az egyházra nézve. 

A felső-magyarországi megyékből (Szepes, 
Sáros, Zemplén, Abauj-Torna, Ung, Gömör és 
Liptó) pedig megy a kivándorló á rada t Amerika 
felé, sőt Pozsony, Győr, Moson, Sopron, Vas és 
Veszprém megyék is je lentékeny számot adnak 
az Amer ikába való kivándorláshoz. 

A mozgalom okai — a statisztikai hivatal-
hoz beküldöt t je lentések szerint — csaknem 
kizárólag gazdaságiak. Általában a súlyos anyagi 
helyzet, a nehéz megélhetési viszonyok és kere-
sethiány, különböző gazdasági okok által elő-
idézve, mint rossz termések, elemi csapások, a 
szőlőmívelóssel foglalkozó megyékben főleg a 
filoxera pusztításai, a gazdasági gépek terjedése, 
a közterhek nagymérvű emelkedése, az ipar 
pangása, a gyár ipar hiánya, a telkek túlságos 
eldarabolása, drága élelmi viszonyok, eladósodás, 
magas kamatlábak, uzsorások zsarolása stb. Sá-
rosban még egy különösebb ok: a katonai szol-
gálattól való idegenkedés, úgy hogy itt pl. az 
áll í tásköteleseknek több mint 60 % - k a távol 
van ós ezek 9 / l c -ed része Amer ikába vándorol. 
— Szepesmegyéből pedig igen sok nő megy ki 
Amer ikába; csábít ja őket az, hogy ott a ránylag 
kevés lévén a nő, sokkal könnyebben férjhez 
mehetnek. Persze sokakat kivisznek a lelkiisme-
ret len ügynökök, a kik oda kinn aranyhegyeket 
Ígérnek. Pedig azok a h í rhedt amerikai nagy-

bácsik ott is nagyon ri tkák. Sőt a kivándorlók 
nagy része az ottani roppant munkában kime-
rülve, ha visszajő, c sakhamar elpusztul. A ki-
vándorlás a 70-es évek végén ós a 80-as évek 
elején öltött nagyobb mórveket. Tetőpont já t 89 
és 90-ben ér te el. 1891-ben azonban már csök-
kenni kezdett. A 80-as évek folyamán körülbelül 
80,000-en vándorol tak Amer ikába s mindössze 
20—22,000-re tehető a visszatértek száma. 

A szepes-bélai evang. lelkész és esperes, 
Weber Sámuel úr tól közvetlenül nyert adatok 
szerint évenkint át lag 1000-re tehető a kiván-
dorlók száma. Az ő pásztorsága alatt álló egy-
házközségből, a mely most még 1200 lélekből 
áll, már 500 egyén vándorolt ki, többnyire Phila-
delfiába. »A bányavárosokra nézve — írja leve-
lében — még nagyobb a veszteség. Vannak 
faluhelyek 500 lakossal, a kik közül 1 5 0 — 2 0 0 
van kinn Amerikában«. »A szepesi kivándorlók 
semmiféle egyházi gondozásban nem részesül-
nek. A németnyelvűek az ottani német istentisz-
teleteket lá togat ják. Külön papjuk nincs, sem a 
tótoknak, sem a nómeteknek«. így persze nem 
csodálkozhatunk, ha a mint W e b e r ú r í r ja : »A 
hazakerülő tót munkások ós német polgárok 
socialistikus, egyházellenes eszméket hoznak ma-
gukkal ; az itteni viszonyokkal nem tudnak már 
megbarátkozni , jobban akarnak élni ós többet 
szerezni stb. Ezekhez já ru lnak még az it thon-
maradot tak bajai : a hitvesi hűség sokszoros 
megbontása ós hogy ebből még több katasz-
trófa nem lesz, annak csak az az oka, hogy a 
nép az erkölcsi felfogásban meglehetősen laza, 
a mint mondják a statisztikai hivatalhoz bekül-
dött alispáni jelentések, »oly türelmes, hogy a férj 
visszatérve, akárhányszor a magáénak fogadja a 
távollétében született idegen gyermeket«. 

A kivándorlot t ev. ref. híveknek van ugyan 
már Amer ikában hót magyar misszionárius lel-
késze (Kovács János Kanadában, Yorkban ; Jurá-
nyi Gusztáv T r e n t o n b a n ; Dókus Gábor South-



Norwalkban ; Demeter Bertalan New-Yorkban ; 
Kalassay Sándor Mount-Carmelen; Ferenczy Fe-
renc Pi t tsburgban és Harsányi Sándor Cleve-
landban. Ujabban Chicagóban indítottak mozgal-
mat, hogy ref. egyházat szervezzenek. Ezek a 
lelkészek a folyó évben Pit tsburgban jan. 14— 
18. napjain tartott gyűlésükben egyházmegyét is 
alkottak s némi kapcsolatba léptek a magyar-
országi reform, egyházzal) — a mint erről Kecs-
kemétiig Ferenc jelenleg békési, előbb amerikai 
missziói lelkész úr volt szíves hozzám küldött 
levelében értesíteni — ele ezeket az amerikai 
református, illetőleg presbyteri egyház missziói 
pénztárából fizetik, ü t is abból fizették annak 
idején. Tehát itt is az angol szeretet könyörül 
a magyarokon, épen mint a biblia olcsó terjesz-
tése terén. E lelkészek hatósága a misszió-bizott-
ság. »Istentiszteleti helyiséget is, úgy gondolom 
— írja Kecskeméthy — az amerikaiak adnak 
honfitársainknak, mint egykor nekem«. 

Mennyivel mást tesz pl. csak a német. 
Németországból már több mint 200 óv óta 

mennek ki az északnyugoti részekből, az ú. n. 
))ITollandsgángernc( ezerekszámra, tőzegásóknak, 
kaszásoknak, téglavetőknek stb. Ezek gondozá-
sáról a berlini belmissziói központi választmány 
gondoskodik. Otthonról lelkipásztorok keresik 
fel őket, gondosan összeállított útiterv szerint, 
prédikálnak nekik és jó olvasmányokat terjesz-
tenek közöttük; sőt 1862 óta már külön kórház 
is állíttatott számukra épen a tőzegtermelő vidé-
keken. 

Az Amerikába kivándorlók gondozása egy 
külön komité kezében van (»Evang. luth. Komitée 
für Auswanderer Missioncc), a mely Hamburgban, 
Brémában, Stettinben és másutt tar t lelkészeket 
a kivándorlók részére. A kivándorlók érdekében 
tulajdonkép három helyen kell valamit tenni — 
mondja Schafer (»Leitfaclen der Innere Missioncc. 
III. Aufl. 1893. Hamburg. Agentur des Rauhen 
Hauses.). Először .a lakóhelyen, az ottani papnak. 
Lebeszélni a kivándorlásról az illetőket már a 
legtöbbször nem lehet; de jó tanácsot adni igen, 
hogy hova forduljanak s ajánló levelet adni a 
kikötők lelkészeihez. Másodszor az elutazási ki-
kötőben a kivándorlók papja, vagy misszioná-
riusa által. Minden nagyobb hajó elindulása előtt 
itt isteni tiszteleteket tar tanak úrvacsoraosztás-
sal s aztán bibliákat, imakönyveket s egyéb val-
lásos iratokat kapnak a hosszú, bizonytalan útra 
indulók. De még a jegyváltásban, pénz beváltás-
nál, podgyász feladásnál is segédkeznek a kikötői 
papok megbízható emberei. Es egy-egy ajánló 
levél a megérkezési kikötő papja számára szin-
tén megint csak kapocs, mely a hazájából ki-
vándorlót odafűzi még a hazai földhöz ós ahhoz 

az egyházhoz, a mely így bocsátja útra. Végül 
a megérkezési kikötőben is szeretet fogadja. 
Amerikában minden nagyobb kikötőben ott mű-
ködnek a »Deutsche Gesellschaftencc. Ezek közül 
a new-yorkinak pl. van egyszersmind munka-
közvetítő irodája, takarékpénztára, jogvédő egye-
sülete (Rechtschutz-Verein) és kórháza. Ennek is, 
a többinek is van szállodája, ú. n. »Emigranten-
hauscc-a, a melyben olcsón szállást kapnak a 
kivándorlók, a míg csak biztos munkát nem 
találnak s az ezekben alkalmazott lelkészek, 
misszionáriusok részesítik őket lelki gondozás-
ban is. Azelőtt magukon a hajókon is küldöttek 
volt a kivándorlókkal lelkészeket; de ezt újab-
ban abbahagyták, mert feleslegessé tette ez in-
tézményt a mostani rendkívül gyors közlekedés. 

Ha már itt járunk a tengereken ós tenger-
partokon, emlékezzünk meg mindjárt a szeretet-
munkának arról az ágáról, a melyet a tengeré-
szek között végez, mint a kikre a tengernél 
sokszor még sokkal veszedelmesebb a szárazföld. 
Schafer beszéli, hogy Liverpoolban egyszer egy 
matróznak, a kinek egy hosszú út után egyszerre 
700 márkát (420 frtot) fizettek ki, másnap már 
nem volt semmije, mindenét elmulatta, míg egy 
másik meg három nap alatt 1600 márkát dor-
bézolt el. George Smit tengerész tiszt és James 
Gambier admiralis kezdték meg a tengerészek 
között a missziói munkát. 1814-ben a Themsén 
egyes hajókon vallásos összejöveteleket tartottak 
a kikötőken fekvő hajók legénysége számára. 
Nappal zászló, este lámpa jelelte meg azt a hajót , ' 
a melyen az összejövetel tartatott. Erre rövid 
idővel három nagyobb és több kisebb ilyen misz-
szió-társulat állott elő Angliában és egy Ame-
rikában. A példát követték a norvégek, a svédek, 
a ciánok, a franciák és a németek. A norvégek-
nek idegen kikötőkben is i893-ban már 10, a 
svédeknek pedig hót ilyen állomásuk volt. A 
németeknél a berlini központi belmissziói választ-
mány kezdete Semberlandban. 1886 óta egy 
egyesület »Komitée für Kirchliche Versorgung 
deutscher Seeleute in Auslandcc címmel munkál-
kodik. Hamburgban, Cardiffban ós Fokvároson 
van ennek állomása, a tengerészek számára »Ott-
hon «-nal berendezve. A kikötőkben vannak az 
ú. n. Bethel-hajók, a melyek valóságos úszó házuk, 
teljes kényelemmel berendezve (oratóriummal, 
olvasó szobákkal stb.). Ezeken nagyon sokszor 
maguk a kapitányok tar t ják az istentiszteleteket. 

A kirándulókat legnagyobb részt a szegény-
ség, vagy a teljes tönkremeneteltől való félelem 
viszi ki hazájukból. Es ez a tény a keresztyén 
társadalmi életnek és munkának egy más terére, 
egyik legfontosabb ós a legnehezebben orvosol-
ható jelenségére : a szegény-ügyre fordítja figyel-



műnket. »Szegények mindenkor lesznek veletekcc 
mondá Üdvözítőnk ós a Példabeszédek könyve 
is azt mondja: »Szegény és gazdag összetalál-
koznak és mindakettőt az Űr szerzicc. 

Hogy az emberbarát i részvét, könyörület, 
jótékonyság az idők folyamán, a legrégibb kor-
tól el máig, mit mindent tett és kísérlett meg a 
szegénység enyhítésére, vagy magának az egész 
szegényügynek a rendezésere : azt elmondanom 
— bár tárgyam keretébe tartoznók — nagyon 
messze vinne s végig kellene pillantanom az 
egész világhistórián, mert minden nép és min-
den kor sokat foglalkozott a pauperismus kér-
désével, mint elsőrendű társadalmi, égető kér-
déssel. 

A legegyszerűbb megoldása ez ügynek per-
sze az volna, hogy a szegény és a gazdag ösz-
szetalálkozván, az a ki a nyomort, a szegénysé-
get látja és tud valamivel raj ta segíteni, rögtön 
ad annak a koldusnak egy pár fillért, vagy töb-
bet, a mint teheti. Hát az igaz, hogy ez a leg-
egyszerűbb módja a segítésnek; de ez a lehető 
legrosszabb is, sőt még az is kérdésbe tehető, 
ha vájjon az ilyen segítséggel nem teszünk-e több 
kárt, mint hasznot? A krajcárok a pálinkás boltba 
kerülnek, a darab kenyér a moslékba, a régi 
ruhadarab a zsibvásárra és a mi koldusunk 
holnap megint csak épen olyan koldus, s min-
den áldott nap újra azon a címen kunyorál. 
Az ilyen segítség csak a koldusvilágot neveli 
ós a csavargókat szaporítja. Elrettentő például 
szolgálhatnak erre nézve a nagy róm. kath. váro-
sok, községek, a melyek csak úgy hemzsegnek 
a koldusoktól. Az alamizsna érdemlő jó cseleke-
det lévén, a koldusnak adott néhány fillér kö-
zelebb visz a mennyországhoz, hát miért ne adnák 
meg e csekélységet? 

Az állami, községi, szóval a hatósági szegény-
gondozás, a személyesnek épen az ellentéte. A 
személyesnél minden csak véletlen, emennél min-
den bizonyos megállapított törvények szerint tör-
ténik; amott az egyes erő egyedül, emitt sokak 
összeműködő ereje seg í t ; amott a segítség lehe-
tőségének csak szűk határai, míg emitt nagyobb 
összegek erőteljes eszközök. És kétségtelen, hogy 
az államnak már csak önfentartási ösztönből is 
kell valamit tennie a pauperismus enyhítésére, 
mert különben az a sok Sans-coulotte csakha-
mar felforgatná az állam rendjét. Csakhogy a 
hatósági berendezés mindent csak iroda és akta-
szerűleg végez. Ez csak a szemérmetlenséget és 
a lustaságot neveli. A szemérmes szegénység 
alig kap valamit, vagy talán épen semmit és a 
mi fő, a hatósági berendezés egyáltalában képte-
len valláserkölcsileg nevelőleg hatni, pedig a 

legtöbb esetben a bűn sokkal nagyobb, mint a 
szegénység. 

Az állami vagy hatósági szegény-ügy ren-
dezésének ki kell egészíttetnie az egyházi szegény-
gondozás által. Ezt teheti egy-egy egyházközség 
a maga szegény-gondnokai, vagy diakonussai és 
cliakonissai által, a kik a lelkészek segítő társai 
gyanánt gyakorolnánk a szegények gondozását, 
a rájuk való felügyeietetés a valláserkölcsi neve-
lést velük való személyes közvetlen érintkezés 
által, hogy a mikor a földi kenyér nyújtatik 
nekik, egyszersmind részesíttetnének az életnek 
ama kenyerében is. Ez a gyülekezeti egyházi 
gondozás azonban csak igen kevés helyütt van 
meg. Egyházi törvényeink is beszélnek szegények 
ós árvák gondnokáról; de ez még alig-alig van 
egy-két egyházközségünkben. Nálunk a ref. egy-
házban, a XVI. század közepe óta találunk ugyan 
egy-két intézményt, a mely a szegény-ügynek 
legalább egy oldalát, az elaggott szegények gond-
ját felveszi; de nagyobb szabású institutiók nem 
alkottattak. A legrégibbek ós a legnagyobbak 
közé tartozik a máig is fennálló debreceni ispo-
tály\ a mely arról is nevezetes, hogy templom 
is van mellette és lelkészi állomás is. Már 1560—70 
körül ez ispotálynak rendeli Debrecen városa 
a behajtott bitang jószág egy részét, míg a má-
sik részét a diákok számára. Sárospatakon a 
XVI. század végén Ruszka Dobó Ferenc egyházat, 
telket és megfelelő jövedelmet rendel egy ilyen 
ispotály félére; de ennek ma már semmi nyoma. 
Báthory Zsófia pusztításai ezt is megsemmisí-
tették. Bittsén Thurzó György dotált egy eféle 
intézetet. Kolozsvárott, az ú. n. Erzsébet-kórház 
szintén elaggott szegények menedékháza. Ez 
még a reformátió előtti korból való. Izabella 
ós János Zsigmond jelentékeny adományokkal 
látták el. Az idők folyamán volt ez róm. kath., 
evangelikus és unitárius kezelés alatt. A XVIII. szá-
zad elején ment vissza róm. kath. kézbe. Az ev. 
ref. szegényház Kolozsvárott igazán szegényház. 
Ez nem fejlődik semmi tekintetben sem. 

Külföldön az egyesületek .karolták fel a sze-
gényügyet is s az újabb fejlődés ennek köszön-
hető. A hatóságok is többet tehetnek azóta, hogy 
megalkottatott azú. n. »Unterstützungs-Wohnsitz« 
törvény (1870. jún. 6.), a mely megállapítja segé-
lyezés szempontjából az illetőségi helyet. Az ille-
tékesség valamely helyen való két, évi ott-tartóz-
kodás után szereztetik meg. Két év után már 
senki onnét ki nem utasítható ós a szükséges 
segélyt megkapja; viszont két évi távollét meg-
fosztja az illetékességtől. E törvény a csavargás-
nak akar gátat szabni. 

A szegények gondozását illetőleg még ma 
is Nyugot-Európában a legszebb minta, az ú. n. 

ő* 



elberfeldi rendszer, a mely a skót szabad-egyház 
nagynevű moderátorának, Chalmersnek kezdemé-
nyezésére Németországon von der Heydt Dániel 
által fejlesztetett ki 1852-ben. 0 a várost 18 
kisebb kerületre osztva, diakonusok és cliako-
nissák által gondoztatj a a szegényeket. Főelv, 
hogy a koldulást gyökerestül ki kell tépni. A 
munkaképeseknek munkát kell adni, a betege-
ket ápolni, a dologtalanokat javító-intézetbe vagy 
dologházba vinni, az árvákat árvaházakba, cseléd-
képzőkbe, az elaggottakat a szegényházakba stb. 
De mind ez igazi jótékonysággal csak -úgy jár, 
ha minclen lehető módon kinek-kinek tényleges 
viszonyait előbb igazi keresztyén lelkek kipuha-
tolják és megismerik s akként segítenek, a hogy 
a legjobb. 
(Vége köv.) Kenessey Béln. 

Küzdelem a hit és babona között. 
II. 

Ügy a hitetlenség, mint a vakhit babonája ellen 
segélyt csak akkor remélhetünk, ha magához az Atyához 
fordulunk kérelmünkkel. De ne forduljunk hozzá csak 
elméinkkel. Elméletileg, merő észokokkal igen nehéz az 
isteni erőket elménkbe átplántálni. De szívvel, lélekkel 
meg lehet az Istent tapasztalni. Ha benne élünk, vele érint-
kezünk s gyakran foglalkozunk vele. Életet csak élet adhat, 
istenes életet csak az Istennel való életközösség. Ennek 
az életközösségnek legtermészetesebb kifejezése pedig az 
imádság. Ezért imádkozzunk szüntelenül. Az imában meg-
bizonyosodunk arról, hogy a hű és kegyelmes Isten gon-
dot visel reánk, lealáz és felmagasztal. Imáink meghall-
gattatása szemlátomást meggyőz bennünket arról, hogy Ő 
mindenható, ki folyton újat alkot és csodákat művel. De 
e csodák nem az önzésnek, a babonának és a türelmet-
lenségnek szolgálatában álló miraculumok, hanem .jelek, 
melyek az ősi időkben és szintúgy manapság is arra 
szolgálnak, hogy az embereket a világ kishitűsége és 
babonája elleni harcban erősítsék és bátorítsák. Vaiba 
mindig örömestebb és reményteljesebben vallhatnánk: *Hi 
szek az Atyában, mennynek és földnek mindenható Terem-
tőjében*. 

-Es a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a 
mi Urunkban* — mondja hozzá hálás szívvel minden idők 
keresztyénsége. Történeti okmányok bizonyítják, hogy volt 
egyszer egy názáreti'férfiú, ki az emberiségnek az ethikai 
eszme teljesítését prédikálta, és ki megindította a világnak 
erkölcsi megtisztulását. Hacsak ennyit tudnánk, nem sza-
badna benne hinnünk. De mi tudjuk, azt is, hogy e názá-
reti, a k i Betlehemben jászolban született, mint gonosztevő 
keresztfára szegeztetett és halottaiból feltámadván, az Úr 
jobbja mellett ül. személyében maga az Atya testesült meg, 
az Istenség maga egész teljességében lakozott benne. 

A hitetlen azonban tagadja a Krisztust. Mivel nem 
hisz az Atyában, egyszülött fiát sem ismeri el. Hogyan 
magyarázhatja hát meg Jézus csodás személyét? Tisztán 
természeti alapon, feleli rá a hitetlen. Ámde e magyarázat 
természeti alapon babonás segédeszközök nélkül lehetetlen. 

Voltak régebben egyes vélemények, melyek szerint 
Jézus és tanítványai csalással meg szemfényvesztéssel 
szereztek maguknak tekintélyt. Erre azonban nem kell 

reflektálnunk, mert manapság az e véleménynek egyetlen 
komoly képviselője sincs. Azonban csakhamar egy másik 
vélemény lépett előtérbe, mely az ú. n. kritikai vizsgáló-
dások eredménye. E felfogás szerint a názáreti Jézusról 
tulajdonképen édes keveset tudunk. Csak annyi bizonyos, 
hogy hatalmas befolyást gyakorolt környezete kedélyére. 
Mikor azután a Mester nagyon lealázó módon, t. i. keresztre-
feszítés által meghalt, személyét dicsőítő számos monda 
keletkezett a nép között. A zsidókeresztyéneknek és pogány-
keresztyéneknek egymással élénk küzdelemben álló irányai 
alkották az újszövetségi iratokat, melyek midegyikében 
ezen irányok egyike vagy másika jutott szóhoz. Nemso-
kára egy harmadik békéltető csoport lépett fel, és iratai-
val szintén bővítette az újszövetséget. Mindez leginkább 
Kr. u II. században történt volna. 

Nem akarok e feltevéseknek tudományos hiányairól 
szólani. De valóban a babonaságnak tetemes adaga kell 
annak elhivéséhez. hogy evvel meg van magyarázva ama 
óriási világtörténelmi jelenség, melyet keresztyénségnek 
neveznek. 

Hogyan ? Jézusból, ha Ő csak ismeretlen zsidó rabbi 
lett volna, oly áramlat indulhatott ki, mely az egész vilá-
got tizenkilenc század óta mozgatja és az emberiséget 
két nagy táborra osztja: a Krisztusért vagy a Krisztus 
ellen küzdők táborára. Csak azért történt volna mindez, 
mert egy későbbi kor Jézus fejét az Istenség fénykörével 
koszorúzta, melyről életében Ő maga nem is álmodott ? 
Emberi találmányoknak, hazugságoknak oly hatalmuk lett 
volna, hogy az egész szellemi világot felfordítsák és létre-
hozzanak műveltséget, erkölcsösséget, önmegtagadást, alá-
zatosságot, szabadságot, a rabszolgák sorsa javítását, nők 
tiszteletét, betegek, szegények és ügyefogyottak gvámolí-
tását ? Hát ezt elhigv.jük? Hatásokban higvjünk, melyek-
nek okai nincsenek? Nem babonaság volna-e az ? Hiszen 
így sokkal nagyobb csodát hinnénk el, mint azt a csodát, 
mely a keresztyénség alapja, hogy t. i. van egy Krisztus, 
ki mindezen átalakulások csiráját már magában hordta, 
mert Ő volt az Istentől küldött Megváltó. Valamint a világ 
teremtéséből egy alkotó Isten következik, úgy a világnak 
végbement újjászületése, a mit keresztyénségnek neveznek, 
szintén feltételezi, hogy Isten a világba lépett e munkát 
végrehajtani. 

De a hitetlen világ a Megváltóról mitsem akar tudni, 
mert nem ismeri el a bűn létezését sem. 

Az atheistánál természetes, hogy nem ismer bűnt. 
Bűn az Isten akaratának megszegése, de az atheista ma-
gát az Istent sem vallja. Bölcsészeti rendszerükben e szó 
»bűn« nem is fordul elő. Hartmann csak egyszer említi 
az erkölcstelenséget és azt mondja, hogy ez az egyéni 
akarat teljesítése, mely más egyéneknek fájdalmat okoz. 
Pfau, a darwinista műbíráló szerint a gonoszságból csak 
jó fakad (P. »Aesth. Schft* IV. 217. old.). A darwinis-
mus különben abban, mit az írás bűnnek nevez, csak a 
fejlődés egyik alacsony fokát látja. Midőn az állat emberré 
fejlődik, akkor e folyamat közben — és itt a millió évek 
csodaerejének babonájában kell hinnünk — a bűn is las-
sankint eltűnik az erény elől. 

Nagyon számosan vannak kortársaink közül, kik 
sem atheisták. sem darwinisták és mégsem tudják, hogy 
a biblia Krisztusával mitévők legyenek? Sok ember, midőn 
gyermeki hitét elvesztette, még ezt a hármat meg tudta 
tartani: Isten, erény, halhatatlanság. E háromban még 
buzgón hisznek. Csak Jézusról, a Megváltóról nem akar-
nak semmit sem tudni. Tetszik nekik a Krisztus, mint 
tanító, mint Isten embert, mint minden jónak és szépnek 
példányképe. De iszonyodnak Krisztustól, mint Isten Fiá-
tól és áldozati báránytól. 



Az emberek, kik így gondolkodnak, hasonlatosak a 
gazdag ifjúhoz, ki Jézushoz jött, hogy az örök életet 
megnyerné. A törvény parancsaira hivatkozva, azt felelte, 
hogy mindezt ifjúságától fogva megcselekedte Mivel buz-
gólkodott abban, hogy Istennek tessék, Jézus reátekintett, 
és megtetszett neki. a mint írva vagyon. Az Úr nem azt 
mondta: Igazad van. Hanem az Úr a törvény magasabb 
felfogására és saját gyarlóságának és bűnösségének be-
ismerésére ösztönözte. Az a beismerés hiányzik a mai 
kor embereinél, sejtelmük sincs az Isten parancsolatainak 
sérthetetlen szentségéről, és azon makacs kevélységről, 
melylyel az emberek e szent parancsolatoknak ellentmon-
danak. Abban a boldog álomban ringatódznak, hogy az 
emberi természet jó. Bár a hírlapokból naponként olvas-
hatnak megdöbbentő példákat, hogy mily vadságra és 
aljasságra vetemedhetik az ember, a legmagasabb körök-
ben és legalsóbb néprétegekben, az állami és egyházi, a 
köz- és magánéletben egyaránt, mégis megmaradnak jó 
jó véleményük mellett és azt remélik, hogy a műveltség 
terjedése vagy jobb nevelés által az erkölcsök erősbödni 
fognak. Az iskolákat javítani kell, a tanítás népszerűsí-
tendő, az elöljárók jó példát adjanak, és akkor majd min-
den jó lesz. 

Okoskodásuk téves. ^Ismerni jót könnyebb, mint 
követni^ írja Kölcsey. A felvilágosultság terjedéséből még 
nem következik az erkölcsösség erősbödése. És ha az 
emberi erények sérthetetlenségében, a jó ismeretének csoda 
erejében hiszünk, nem babonaságot követünk-e el ? Hi-
szen ismét teremtménynek tulajdonítunk olyanokat, a mit 
csak az Alkotó tehet: hogy kiirthassa az emberiség bű-
neit, melyek egyszersmind az egyesek bűnei és békét 
szerezzen ég és föld között. 

A kik tehát Istent vallják, de a Krisztusban, mint 
az Ő Fiában kételkednek, azok meg fognak térni, ha 
hitükben jobban buzgólkodnak, ha majd lelkükben belát-
ják az emberi bűn mérhetetlenségét és az isteni kegyelem 
véghetetlen nagyságát. Csak így válik hitük igaz keresz-
tyén hitté. 

Lipsius »A keresztyén hit lényegéről« című művében 
Krisztus személyéről ezeket mondja: »Krisztus személyé-
ben és munkásságában nem valamely magas eszmény 
vagy elméleti igazság jutott kifejezésre, hanem Isten sze-
retete benne történetileg megvalósult. Benne megnyilat-
kozott, még pedig nem szó, hanem tett alakjában, az 
Isten engesztelő és megváltó kegyelme Benne engesztelő-
dött ki Istenség és emberiség. Ezen engesztelődés kétol-
dalú ; nemcsak az ember lépett ki a bizalmatlanságból, 
melyet tudatlanságánál fogva Isten ellen táplált, hanem 
maga az Isten is megengesztelődött az emberiséggel, azt 
számára kinyilatkoztatta, és így vele szemben egészen új 
viszonyba lépett.« Ez igazi protestáns hitvallás. 

De nézzük csak, mit jelent Krisztus a pápista egy-
házban és hogy a hely, mely őt a pápista hit jámborsá-
gában megilleti, valóban alkalmas-e arra, hogy korunk 
babonaságát legyőzze? Félő, hogy a felelet nagyon szo-
morú lesz Krisztus személyéről a hivatalos magyárazatok 
egészen szabatosan hangzanak; a Megváltó isteni léte 
kétségkívül elismertetik, a nehezebb christologiai kérdése-
ket pedig a csalatkozliatatlan zsinatok eldöntötték. E te-
kintetben nincsenek közöttük véleménykülönbségek. De 
most arról van szó, maga a pápista nép és a pápista 
klérus mit tart Krisztusról ? 

Hadd feleljen erre valaki, ki a modern pápistaság 
tanulmányozásában vénült meg, és a ki szókimondó jel-
leme miatt rendjéből kizáratott és Roma előtt kegyvesz-

tetté lőn, Curci jezsuita pátert értjük »Vaticano regio« 
című müvében a mai társadalom alaphibájának azt mondja, 
hogy hiányzik belőle a Jézus Krisztus. Ennek okául a 
szerző, ki csak a pápista világot tartja szem előtt, a római 
vaticant tartja. Merő dicsszomjból és uralomvágvból szám-
űzték ott az alázatos vándort, a Jézust és az Ő országát, 
mely nem e világból való. »Csak így — folytatja— magya-
rázható meg az, a mi mindig fájdalommal töltött el, hogy 
mindenben, mi a vaticanból kikerül, legyen az beszéd 
vagy irat, hivatalos vagy félhivatalos, hiányzik a Jézus 
Krisztusnak mind a neve, mind a lelke«, Azután így foly-
tatja: »Az új pápistaságnál a bivőség feltételének tartják, 
hogy a pápa minden rendelkezésének vakon engedelmes-
kedjenek és a keresztyén életmód követelménye szerintük 
a húsvéti gyónás, az előírt böjtök és ünnepkor a mise-
látogatás. melynek szavaiból semmit sem lehet érteni. 
Appellálok olvasóim emlékezetére : hallottak a templomban 
hirdetni minden szentet és madonnát, kik a jelenben vagy 
múltban éltek legyen; mindenféle lehetséges és képtelen 
csodákat; hallottak prédikálni a forradalom és még inkább 
a protestánsok ellen, kik most Olaszhonban szabadságot 
élveznek. Csak az egyedüli, kitől — elvállalhatnék \ ár-
mely fogadást — sohasem hallottak, kit prédikációban 
sohasem említettek, az a Jézus Krisztus volt, az Ő mun-
kája, csodái és tanai. 

Ezt Curci mondotta, ki pápista létére egyházát jól 
ismerte. Igaz, hogy a szegény, megszorult aggastyánt arra 
kényszerítették, hogy még halála előtt iratait vonja vissza. 
Állításai azonban ezáltal jelentőségükből semmit sem ve-
szítettek. Megengedjük, hogy a mit mondott, az teljesen 
csak oly országokra vonatkozik, hol a pápistaság akadály-
talanul fejlődhetett, mint Olasz- és Spanyolországban; a 
hivő protestánsok ellenhatása folytán talán Németország-
ban vagy hazánkban kedvezőbbek a viszonyok. De a pápista 
ság körében az »új« irány mindinkább tért hódít. Ha nem 
is a pápista tanok szerint, de a pápista élet gyakorlatában 
Krisztus a maga hivatalát alárendelt teremtményeknek 
adta át. 

A múltra vonatkozólag ugyan az üdv egyedüli 
forrásának tartják, a jövőre nézve az isteni ítélőszékéből 
fenyeget, de mai korban háttérbe szoríttatott. A földön 
most helvtartólag uralkodik, a mennyben pedig körülrajoz-
zák a szentek seregei, hogy védenceik számára különböző 
kedvezményeket eszközöljenek ki. Befolyásuk révén tulaj-
donképen e szentek döntenek az élet felett. A római egy-
háznak a bűnt és vezeklést illető felületes tanai szerint 
ezen kiváltságos égbeliek mint emberek több jót cseleked-
tek, mint a mennyi az átlagos ember kötelessége, és az 
így támadt fölösleget aztán oly bűnösök javára értékesít-
hetik, kiket kegyeikbe fogadtak. Köztük legelső és mind-
nyájuknak felette áll Mária, »ki örökkön örökké az Isten-
től v o l t » a z Atya leánya, a Fiú anyja, a Szentlélek arája 
(a lauterbachi templom Mária oltárának felirata), ki ártat-
lanságban született, szeplőtlenül élt és bűn nélkül szállt, 
fel a mennyekbe, a hol most mint koronás királynő vég-
telen kegyelme által a bűnösöket Isten előtt képviseli. 

Mária a pápista egyházban háttérbe szorította Fiát. 
Mi ez, hit vagy babona? Nem egy teremtmény áll-e itt 
a teremtő, a Megváltó, az Idvezítő helyén ? Mert hiszen 
a szent anyától nemcsak kegyelmet kérnek, melyből ez 
Fiánál többet bír, hanem oly dolgokat is, melyek az írás 
szerint a Szentlélek áldásai. Például álljon itt egy sze-
melvény az imából, mit a salzburgi érsek híveinek aján-
lott' »0h Isten Anyjának, Máriának Szive, szeretetreméltó 
Szív, az imádandó Szentháromság tetszésének tárgya . . . 
olvaszd meg szivünk jegét . . . hasd azt át erényeid iránti 
szeretettel, és gyújtsd meg a szent lánggal, melyben Te 



folyton égsz. . . éreztesd velünk a hatalmat, melyet Jézus 
Szivére gyakorolsz . . . . « stb. 

Kérdem: a Megváltó Istenben való hit jut-e itt kife-
jezésre, s nem egy teremtményt tekintenek-e mindenható 
lénynek ? S nem merő babonaság-e ez ? 

(Vége köv.) F. Gy. 

I S K O L A Ü G Y . 

Protestáns középiskolák millennáris 
értesítői. 

I. 
Mindenekelőtt tegyünk egy kis számítást s néminemű 

recriminációt. 
A magyarországi két evangeliumi egyház 52 közép-

iskolája közül az 1894/95-ik tanév értesítőjében közölte 
az iskola történetét 16 magyar nyelvű és egy németnyelvű, 
az 1895/96, évi értesítőben öt magyar és öt németnyelvű, 
összesen a két év alatt megjelent az értesítőkben 27 ma-
gyarországi protestáns középiskolának története, tehát 
középiskoláinknak alig több, mint fele tett ezúton eleget 
a közoktatásügyi minisztérium felhívásának és azon haza-
fias kötelességnek, mely a millennium nagy esztendejében 
e haza földjén fennálló minden intézményre súlyosodik. 

Üjra ki kell emelnem, hogy ezúton, mert egynehány 
intézetünk önálló monográfiában dolgoztatta fel s adta ki 
történetét, Ezek, a melyekről tudomást szereznem sike-
rült, a következők; 1. A miskolci ev. ref. főgimnázium 
története, két kötet. Irta dr. Kovács Gábor. 2. A kisújszál-
lási ev. ref. főgimnázium története. Irta dr. Pruzsinszky 
Pál. 3. Az iglói ág. ev. főgimnázium története. Irta Pákh 
Károly. 4. A Selmecbányái ág. hitv. ev. kerületi lyceum 
története. írták Hlavatsek András és Király Ernő. 5. A 
nagykőrösi ev. ref. főgimnázium története. írták Ádám 
Gerzson és dr. Joó Imre. 6. A nagyenyedi ev. ref. főiskola 
újabb története. (Folytatása a P. Szathmáry Károly tör-
ténetének, mely e dicső múltú intézet küleseményeit 
1704-ig vezette.) 

Külön kötetben jelentek meg az eperjesi ág. hitv. ev. 
és a pápai ev. ref. kollégiumok történetei, amaz Hörk 
József, emez Kiss Ernő tollából. Ezekből az 1894/95-ik 
évi értesítőkben csak mutatvány volt közölve. 

Megjelentek az értesítőkben a következő középisko-
lák történetei vagy történeti adatai: 

az 1894/95-ikiben: a budapesti ág. ev., a bonyhádi ág. 
ev., a csurgói ev. ref. a debreceni ev. ref., a felső-lövői ág. ev., 
a mezőtúri ev.ref., a nyíregyházi ág. ev., a szarvasi ág. ev., 
a szászvárosi ev. ref., a székelyudvarhelyi ev. reform., a 
kúnszentmiklósi ev. ref. (kiegészítésül az 1888/89-iki érte-
sítőhöz) a rimaszombati egy, prot. (kiegészítésül az 1878-i 
jubileumkor megirt emlékkönyvhöz), a sárospataki ev. ref. 
a soproni ág. ev. (folytatásul Mülner Mátyás 1853-ig ve-
zetett történetéhez), a szászrégeni ág. ev. 

az 1895/96-ikiban: besztercei ág. ev„ besztercebá-

nyai ág. ev., békési ev. ref., békés-csabai ág. ev., kar-
cagi ev. ref., marosvásárhelyi ev. reform., (folytatásul az 
1883-ik évihez), medgyesi ág. ev. hitv. ev., nagyszebeni 
ág. ev., rozsnyói ág. hitv. ev., temesvári ág. hitv. evang., 
szászsebesi ág. hitv. ev. 

Hozzáteszem még ezekhez a hajdúnánási ev. ref. 
gimnáziumot, mely egynehány éve adta ki Bodnár Lajos 
összeállításában önálló füzetben történetét. Többről nekem 
nincs tudomásom. 

Ezek szerint tehát a magyar állam 1001-ik évének 
hajnalán a magyar tanügy egyik legjelesebb, mondhatni 
e sorban legelső képviselőinek, prot. középiskoláinknak 
történeteivel következőképen állunk: értesítőkben, a leg-
közelebbi két év alatt (a régebbieket nem volt alkalmam 
kutatásom tárgyává tenni) megjelent (a pápai és eperjesi 
leszámításával) 25, önálló kötetekben (a pápai és eperjesi 
hozzáadásával) 10, összesen 35. Hiányzik ennélfogva 
17 tanintézet története. Nagyon örülnék, ha az én szá-
mi1 ásom csalna és ezen meglehetősen nagy számot az 
érdekelt iskolák igazgatói — hivatkozással a vezetésük 
alatt álló intézetek általam nem ismert történetére — 
leszállítanák vagy épen eltüntetnék. Mert az előttem majd 
nem megmagyarázhatatlan, hogy volna hazánkban prot. 
középiskola, mely a miniszter által is fölhiva s a föntartó 
testületek által is sürgetve ne igyekezett volna az ezredik 
éve nagy alkalmával a múltban tett hasznos szolgálatait 
felmutatni, s ország-világ előtt dokumentálni a magyar-
nemzetért, ennek műveltségeért kifejtett munkásságát a 
múltban és ez alapon bizalmát, sőt jogosultságát a jövőhöz. 

Ide irom azokat a középiskolákat, melyeknek törté-
neteit sem itt sem ott, sem értesítőkben, sem önálló mo-
nographiákban nem láttam; aszódi ág. hitv. ev., brassói 
ág. hitv. ev. (főgimn. és alreál), budapesti ev. ref., gyönki 
ev. ref., hajdúböszörményi ev. ref., hódmezővásárhelyi ev. 
ref., kecskeméti ev. ref. kézsmárki ág. hitv. ev., halasi 
ev. ref., kolozsvári ev. ref., mármarosszigeti ev. ref., pozso-
nyi ág. ev., sepsi-szentgyörgyi ev. ref., szatmári ev. ref., 
zilahi ev. ref. 

Nem hallgathatom itt el azon már sokszor fölpana-
szolt tényt, hogy az erdélyi szászok szépszámú középisko-
láinak értesítő még mindig német nyelven adatnak ki. 
Megíratták a jó szászok (tudtommal csak az egy brassóiak 
nem) s közölték is — ha már egyszer a miniszter kívánta 
— iskoláink történetét, de valamennyien német nyelven. 
Pedig ha valamikor, úgy az ezredév határán és ez év 
lelkesítő momentumainak hatása alatt lett volna alkalmuk 
szász testvéreinknek, hogy legalább magyar nyelvű érte-
sítőkkel és monographiákkal igazolják azt, hogy e hazá-
nak ők is hű fiai és kívánt módon vesznek részt ennek 
örömében. Annyi idő óta, jó és balsorsban nemzetünkhöz 
kötve, hazánk földjén nemcsak tengve-lengve, hanem jólét-
ben élve még mindig nem látják elérkezettnek az időt arra, 
hogy a magyar nemzet felsősége mellett a magyar nyelv 
suprematióját is elismerjék. Ha egyéb nem, talán az udva-
riasság is úgy hozta volna magával, hogy midőn a magyar 
ezredéves fennállását ünnepeli, tiszteljek meg az országot 
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azzal, hogy az államfentartő elem s ez ország mostam 
hivatalos nyelvén Írassák meg történeteiket. Vagy ha prak-
tikus szempontok gátolták a teljes magyar nyelvű értesí-
tők kiadását jártak volna el úgy, mint az Ausztria hatá-
rán fekvő Felső-Lövő, mely bilingvis (magyar, német) 
értesítőket szerkeszt. Nem tették ezt sem; fentartják továbbra 
is merev exclusivitásukat, mely egyházi és iskolai terén 
mindenkor nyilvánul, bizonyságául annak, hogy nemcsak 
a magyar nyelv iránt viseltetetnek idegenkedéssel, de szel-
lemben sem igyekeznek nemzetünkkel összeforrni. Meny-
nyivel más irány, szellem vezeti a szepességi szászokat. 

A millennáris értesítők általán véve úgy paedagogiai 
mint kulturhistoriai szempontból rendkívül érdekesek és 
fontosak, összevéve annyi ismeretlen történeti adattal 
gazdagították nemzetünk művelődéstörténetét, mennyit ed-
dig századok nem hoztak elő s a mennyiben évtizedekig 
buvárkodhatik Magyarország művelődéstörténetének meg-
írója. Reméljük, hogy sem ez az író, sem az az epochá-
lis munka nincsen valami elérhetetlen messzeségben, s ha 
más nem, a M. Tud. Akadémia mindenesetre megteszi e 
mü előállítására nézve a kellő lépéseket. 

Abban is jórészben megegyeznek a millennáris érte-
sítők történetei, hogy íróik a kezök ügyében eső, az is-
kola vagy egyház levéltárában levő adatokat a minuciá-
kig feldolgozzák s e tekintetben a hivatott historikusok 
előtt gazdag tárházat nyitnak fel. Igaz, hogy a legtöbb 
történetben nincs nyoma annak, hogy szerzője búvárolta 
volna a tárgyához tartozó irodalmat és ismerte volna az 
okmánygyűjteményekben elszórva megjelent adatokat, de 
hát ennek oka egyfelől számos iskola elszigeteltsége, az 
összeköttetés hiánya, a könyvtárak fejletlen volta, s más-
felől talán a szegénység is, mely megakadályozta a tör-
ténetíróknak másfelé való kutatását. Még őrölnünk kell 
úgy általános nemzeti, mint különösen prot. tanügyi szem-
pontból, hogy a történetírók épen azokat aknázták ki és 
publikálták, melyek eddig rejtve voltak t. i. az egyházak 
és iskolák levéltárainak adatait. Mint anyaghalmaz tehát 
mindenik monographia megérdemelt figyelemre tarthat 
számot. 

Kissé másképen áll már a dolog, ha a felfogást, 
elrendezést és kidolgozást veszszük tekintetbe. Mind a 
háromra nézve nagy különbözőséget tapasztalunk, sőt úgy 
szólván az egyöntetűség teljes hiányát, a mire már tavaly 
rámutattam e becses Lap hasábjain. A felfogás a szerzők 
egyéni divinatiójától függ, a dispositiót is az egyéni aka-
rat határozza meg, míg az előadásban, hol a száraz 
tények puszta felsorolása, hol bizonyos pangerysisre haj-
landó körülményesség észlelhető. Hát hisz én a protestáns 
szabadságot ez irányban sem óhajtottam megkötni, de 
kívántam volna mégis, hogy meghatározott vezérelvek és 
tájékoztató pontok tűzettek volna a történetírók elé, mint 
a hogy pl. aMagy. Tört. Társulat tűzött azok elé, a kik a 
millenniumra az egyes megyék monographiáit megírták. így 
aztán nem következett volna be az, hogy míg egyik iskolai 
történetíró pusztán külső történetet ír, addig a másik az 
intézet egész szellemi folyamatát is igyekszik földeríteni, 
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hogy míg az egyik a régi krónikás modorban sorolja elő 
az eseményeket, addig a másik az iskola életét korsza-
kokra osztja, vagy épén — az áttekinthetőség szempont-
jából — a legapróbbra részletezni, hogy míg az egyik 
elnagyolt vonásokat nyújt, addig a másik széltiben-hosz-
szában terjeng, hogy míg az egyik a tanároknak pusztán 
neveit sorolja föl, addig a másik a tanár egész életfolyá-
sára s a mi fő arra a szellemre, tanítási módszerre és 
bánásmódra is kiterjeszkedik, mely az illetőt iskolai mű-
ködésében vezette. Sajnos, ezt kevesen teszik, holott épen 
ez adná meg a történetnek a paedagogiai fontosságot arra 
a múltra nézve, mely középiskoláinkban kifejlesztette és 
táplálta az ú. n. professzori rendszert, a mikor egy egyén-
nek műveltsége, tudománya, szelleme adta meg az egész 
iskola irányát. Azért én nagy súlyt helyezek a múltban 
a prot. tanárok egész élettörténetének feltárására. Az újabb 
iskolára nézve persze ez nem áll, mert ma már nincs 
meg egyes iskoláinknak az a szabadsága és önállósága, a 
mi jellemezte a múltban. 

Hogy az iskolai monográfiák szerzői közül kevés 
a profeszionátus iró, a kinek érzéke van, sőt a ki benne 
van a történetírás mai módszerében és stylusában az az 
első tekintetre szembeötlő. A legtöbbön látszik a dilettan-
tismus. De ezen nem csudálkozunk s hibául sem rójjuk 
fel. A szerzők között alig van egy-kettő, a kinek neve 
van történeti irodalmunkban, sőt nagy része még csak 
nem is történettanár. Van olyan is, a ki nem a maga 
jószántából, hanem a viszonyok kényszerűsége alatt vette 
magára a történetírás terhét. így hát kívánni sem lehet, 
hogy egyszerre művész legyen azon a téren, melyen soha-
sem munkálkodott, sőt a melyre egyenesen a szükség 
vitte rá. E tekintetben tehát bármely oldalról jövő panasz 
jogosulatlan. 

Az én panaszom nem is ezt, hanem — ismételten 
hangoztatom — a paedagogiai követelményeket illeti, a 
prot. tanügy szellemi irányának, fejlődésének, menetének 
meg nem rajzolását, belső életének elhanyagolását. Mert 
nem lehet minden tanár hivatott történetíró, de kell, hogy 
legyen, paedagogus s mint ilyennek magasabb paedagogiai 
nézőpontra kell helyezkednie valamely iskola múltjának 
leírásánál. E magasabb nézőpont hiányát érezzük sok 
monográfiában, úgy hogy a millennáris történelmek átol-
vasása után sem nyerhetünk tiszta képet a prot. tanügy 
szelleméről s belső arculatáról. 

Alföldi. 

Középoktatásunk árnyoldalai. 
III. 

5. Menjünk át a gimnáziumi nyelvtanítás cardinalis 
oldalára: a latin nyelvre. S hogy előbbi cikkünkkel az 
összeköttetés meglegyen, vegyünk fel oly nyelvtant, mely 
a Szinnyei-féle magyar nyelvtannal mintegy párhuzam-
ban halad. Ez pedig nem más, mint a Pirchala Imre-féle. 
Latin nyelvtan. III. kiad Pozsony—Budapest, 1895. Eme 
könyvről maga a szerkesztő is azt mondja az Előszóban: 
»Minthogy középiskoláinkban jelenleg a Szinnyei-féle ma-
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gvar nyelvtan van leginkább elterjedve, mindenben ennek 
terminológiáját és felfogását követtem, a mi a tanár és 
tanuló munkáját lényegesen meg fogja könnyíteni*. Az 
elterjedést eme Latin Nyelvtanra is concedálom ; mert a 
megjelenésétől számítva csaknem minden esztendőben egy-
egy újabb kiadást ért. De hogy általa a tanár és tanuló 
munkája lényegesen meg volna könnyítve, nem igen iga-
zolják azon idézetek, melyeket pl. többek közt az Alak-
tan legelső lapján találunk: 

»A latin nyelvnek az a sajátsága van, hogy a ter-
mészetes nemi lcülönbséget, a hímnemet és nőnemet, a 
névszók végzetében feltünteti. Teszi ezt pedig nemcsak a 
valóságban nemek szerint eloszló élő lények neveiben, ha-
nem az élettelen tárgyak neveit is, némelyeket hímneműek-
nek, másokat nőneműeknek tekinti; ismét másokat egyik 
nemhez sem sorolja, hanem semlegeseknek veszi. így a 
latinban a főnévnek háromféle nemét különböztetjük 
meg . . .* stb. 

Ezen körmönfont meghatározás után nyomban kö-
vetkezik: 

»A melléknevet és melléknévi névmást főnevével, a 
mennyire lehet, nemben, számban és esetben meg kell 
egyeztetni. Például Rex bönws, jó király; regina böna, jó 
királyné ; vínum bonum. jó bor ; Inc liber, ez a könyv ; 
haec mulier, ez a nő; hoc látüs, ez az oldal*. 

Tehát: nemi egyeztetési szabály melléknévvel és 
melléknévi névmással ! — holott a főnevek ragozása is 
csak még a következő lapon, a mellékneveké a kilence-
diken, a névmásoké pedig a 28-ikon következik. Vélemé-
nyem szerint ez a második idézet mint oly veszedelmes 
»anticipatio«, mely ellenkezik azon egyszerű paedagogiai 
elvvel, hogy : ^ismertről menjünk ismeretlenre«, egyáltalán 
nem való a főnevek neme közé. Valamint az első idézet 
két első mondatának sincs helye; legalább ilyen magyar-
talan szerkezetben felesleges a természetes és mesterséges 
nemet a latinul tanulni kezdőknek fejtegetni. De meg nem 
is igaz a nyolcadik pont azon állítása, hogy »a természetes 
nemi különbséget a névszók végzete feltűnteti«, mikor a 
fennebbi második idézet után következő kilencedik pontban 
már helyesebben azt mondja a könyv szerkesztője, hogy: 
»A főnév nemét vagy már jelentéséből, vagy végzetéből 
lehet felismerni*. E tekintetben jól mondja talán még most 
is élő, hírneves öreg angol tudós tanférfiú, Tharing Eduárd, 
az uppinghami hires Public School-nak igazgatója : >Min-
den hiba oly nevetséges a nyelvtanban, mintha azt mon-
danók: 2X2=-5« (Notes on Teaching, 9. old.) Már pedig 
itt »öreg hiba* volt a tárgyalásnak mindjárt legelején a 
szók végsete által két nemet igérni, hogy a második mon-
datban már három legyen, s hogy ismét ezt a három nem 
a következő pont után függesztett apró betűs szakaszok sze-
rint épenséggel hatra bővüljön ki a communia-k, mobilia-k 
és epicoena-k által. Ezen utóbbi nem meghatározását érde-
kesnek tartom szintén ide iktatni: 

»01y állatok neveit, melyeknél a hím és nőstény közt 
való különbség * fel nem tűnik, tekintet nélkül a termé-
szetes nemre, végzetük szerint csak egy grammatikai nem-
ben szokták használni (epicoena), pl. vulpes, fem. a róka ; 
passer, masc. a veréb; mus, masc. az egér*. 

Szükséges-e továbbá a kezdő, fejletlen gyermek fel-
fogásához az efféle philologisáló meghatározás, mint pl. a 
második declinatiónál is: 

»Azok az o-tövű szók, melyekben az o előtt mással-
hangzótól megelőzött r vagy er van, a sing. nominativus-
ban az us végzetet elhagyják és a két mássalhangzó közé 
e-t toldanak, úgy hogy nominativusuk er-re végződik*... 

* L. első idézetben : különbséget. 

E helyett én azt mondanám : O-tövű szók még azok 
(s illetőleg: a második decl.-ra tartoznak még azok), melyek 
a sing. nom.-ban er-re végződnek. Az er végzetből az r 
előtt levő e-t némelyek a ragozásban megtartják, mások 
elhagyják, pl. ager, agr-t pur;r, puer-i stb. 

Á jelzett philologisálás keresztülhuzódik a Nyelvtan 
minden kategóriáján s az idézettnél különb példákra is 
akadunk, pl. a harmadik decl.-nál és az igetanban. Lássunk 
azonban a Mondattanból is egy példát arra nézve, hogy 
a világos, logicai meghatározást az általunk máskülönben 
tisztelt, tudós szerkesztő nem tartja mindig szem előtt, mi 
miatt a tanárnak is a tanítványnak is »munkája lényege-
sen nem megkönnyebbítve*, ellenkezőleg megnehezítve van: 

»Személytelen igék, melyek határozott alany nélkül 
valamely állapot létezését fejezik ki (lásd a 151. jegyzet), 
a személyt, a kit ez az állapot (érzés) ér, accusativusban 
veszik magukhoz. Ilyenek: miseret me . . . taedet me = 
könyörülök . . . undorodom. Péld. pudet me, te, patrem, 
szégyellem szégyelled, az atya szégyelli. 

Alanyul ez igékhez csak semlegasnemii névmás vagy 
infinitüus járulhat, pl. sero id te paenituit, későn bántad 
meg. Pudet me hoc fecisse, szégyellem ezt a tettemet. 
Ha a tárgy, melyre az érzés vonatkozik (az, a mit saj-
nálok, restellek, stb.) főnévvel van kifejezve, ezt geniti-
vusba teszszük, pl. Miserebat eum plebis, sajnálta a népet 
(sajnálkozás fogta el a népen), 1. 10.5« 

Ez a két szakasz valóságos zavara a grammatikai 
(külső) s a logikai (értelmi) alanynak és tárgynak. Az első 
szakaszból szerintem ennyi a rövid igazság: a logikai 
alanyt (én, te, ő, az atya) teszszük az accusativusba; a 
másodtk szakaszból ennyi: a logikai tárgyat (ezt — azt 
megfenni, hogy megtettem; a népet) vagy semlegesnemű 
névmás s illetőleg infinitivus, vagy a főnév genitivusa 
alkotja. Ebből folyólag én a fentebbi két szakaszt így 
írtam volna (a mint a kezünk alatti tankönyv mellett 
tényleg tanítom is). Ezen öt személytelen ige mellett . . . 
az alany az accusativusban, a tárgy pedig — ha az 
főnév — a genitivusban áll; de, ha a tárgy névmás, a 
semleges nembe, ha főnévi igenév: akkor az infinitivusba 
kell tenni. 

A nehézkes mondattani meghatározásokhoz csatla-
koznak a Liviusból csaknem szószerint kiszedett, de nem 
a kezdő syntaxista felfogásához és előkészületéhez alkal-
mazott (könnyített) Olvasmányok, a melyek azonkívül még 
nem is állnak a tárgyalt mondattani szabályokkal semmi 
szerves összefüggésben, úgy hogy mindenik olvasmány 
— ha akarom — az egész mondattanra tartozik s nincs 
bennök semmi fokozatos emelkedés az egyszerű mondatról 
a bővítettre, erről az összetettre, erről az összevont s illető-
leg az összeolvasztott és a sokszorosan összetett monda-
tokra. A harmadik osztály fordításánál, pl. az ilyen mon-
datok még a könnyebbek közé tartoznak. 

»Itaque Romulus urbem in ripa perennis amnis et 
in mare late influentis posuit, quo posset urbs et acci-
pere ex mari, quo egeret, et reddere, quo redundaret. 
Locumque delegit et fontibus abudantem et in regione 
pestilenti salubrem; colles enim sunt qui cum perflantur 
ipsi, tum adferunt umbram vallibus* (második lapon). 

Vagy: 
»Ac Romulus cum septem et triginta regnavisset 

annos et haec egregia duo firmamenta rei publicae pepe-
risset, auspicia et senatum, tantum est consecutus, ut, 
cum subito sole obscurato non comparuisset, deorum in 
numero collocatus putaretur* (u. o.). 

Vagy: 
»Vir de republica optime meritus in exsilium abiit 

precatus ab diis immortalibus, si innoxio sibi ea iniuria 
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fieret, primo quoque tempore desiderium sui civitati in-
gratae facerent« (12. lapon). 

Vagy: 
»Ea certe fűit vis calamitatis, ut in experimentum 

illatam putem divinitus, scire volentibus iminortalibus diis 
nuin Romana virtus impérium orbis mereretur* (u. o.). 

Ezen rövid idézetek is mutatják, hogy a hol az 
Etischer József Latin Olvasókönyve a III—IV. oszt. szá-
mára be van véve, ott kár kicserélni azt a Pirchala-féle 
ugyanezen osztályok számára készített Olvasókönyvvel, 
ba mindjárt Pircbalának Nyelvtanát és a két alsó oszt. 
számára írt Olvasókönyvét elfogadjuk is, jóllehet ezen 
utóbbi sincs minden kifogás nélkül, főleg a 11-dik osztály 
anyagánál egy-egy nehezebb szerkezetű darab s illetőleg 
a miatt, hogy túlnyomó benne a görög-latin őstörténeti 
és mythologiai olvasmány. Holott közelebb állnának a 
gyermekhez Aesopus. Pbaedrus, Pesti Gábor és Fáy András 
meséi és példázatai. Mindenek fölött — Hunfalvy Pállal 
tartva —épen kezdőknek legalkalmasabb olvasmány volna 
a Bibliának ó-szövetségi részéből kivonatolt történeti rész-
let mind a mai nap oly igen szükséges valláserkölcsi, 
mind paedagogiai, mind a gyermeki értelemnek oly igen 
megfelelő nyel vezeti szempontból. »A Vulgatából, különö-
sen az ó-testamentumból kiszedett alkalmas olvasmány a 
latinság megtanítására bizonyosan jobb, mint a krónikás 
előadás* — mondja a már nevezett Hunfalvy P. Nyelv-
tudomány és Nyelvtanítás c. műve 154-ik lapján. 

S ha már a Pirchala-féle, leginkább elterjedt s így 
valószínűleg relatíve a legjobb latin nyelvtani és olvasó-
könyvekről a fentebbiekben űgv nyilatkoztunk : akkor mit 
mondjunk a csak jobb, vagy jó. vagy kevésbbé jó többi latin 
kézi könyvekről ? Általában véve, a hány latin gramma-
tikánk van, mindenik megegyezik abban ; hogy a szabályok 
s a tárgyalások rendjei nincsenek a gyermek felfogásához 
alkalmazva. Némelyiket a mindent felölelő nehézkesség, 
másikat a magyartalanság, másikat mind a kettő jellemzi. 
A hol az egyik komplikál, ott a másik nagyon is szétta-
gol. Egyil nél a szótár hiányos, a másiknál már agyakor-
latokhoz megkívántató szómennyiség igen sok. Egyik a 
névszóknak csak töveit, másik csak genitivusait, másik 
meg egyszerre mind a kettőt, ismét másik hol az egyiket, 
hol a másikat vegyesen használja. Ha az egyik az igeala-
koknál a supinumot veszi tőül, a másiknak e helyett 
vagy a participium hímneme vagy a semlegese kell. Egyik 
azt mondja : két nem van, mert a többi nem nélküli szó; 
a másiknál a harmadik nem részint semleges, részint 
köznem, sőt ez ut 'bbi ismét máshol a ^közös nem« (generis 
communis) helyét pótolja. S ha még röviden ide vesz-
szük az eltérő időmennyiségi jelzéseket, accentu'-okat, a 
casusok, tempusok és modusok fölcserélését, a birtokvi-
szony és copula bajoskodásait, a toll- és sajtóhibákat. 
előttünk áll a nyelvtani *tohuvabohu«, vagy, ha ügy tet-
szik, a «bábeli zürzavar« . . . 

Ezen állapotból a kivezető utat csakis a teremtés 
alapgondolatavai találjuk meg. Igen: * Legyen világossúg!« 
A világosság mellett a felvilágosítás egyszerű útját köves-
sék. p. o. a használatból ugyan kiment, régi, de ma is 
kitűnő Bocsor István (pápai), Mihályi Károly (n -enyedi) 
és a Brassai Sámuel-féle nyelvtanok szemben a mai német-
rendszerű. tudós nyelvkönyvekkel. Azok, habár nélkülözték 
is a paedagogia-ellenes grammatikai rendszert és termino-
lógiát, de legalább nem érdemelték ki ama kárhoztató 
íteletet, mely Ível a 70-es és 80-as években leginkább 
elterjedve volt s egyébként nagyon kitűnő Bartal—Mal-
mosy-féle latin nyelvtanokat Hunfalvy Pál jellemezte ezen 
lesújtó szóval: >gallimathiás« (id. in. 171. 1.) .Azok, habár 
elemi grammatikáikban a philologiai alapon való tárgya-

lásnak még annyira sem adtak helyet, mint a hogy a 
Békési-üéie nyelvtanokban a casusok s illetőleg a decli-
natiók és coniugatiók történeteinél láthatjuk, azért a ma 
is élő tudósainkban és linguistáinkban »nagy emberekeU 
neveltek föl. Mert nálok a technikus terminusokban és 
azok rendjében a consei vutiv elv érvényesült minden lép-
ten-nyomon, s habár az alak- és mondattani kategóriákat 
külön tárgyaltak is, de azért az alaktan a magyar mon-
datból indult ki — pedig (venia sit exemplo!) a Simonvi 
Zsigmondok akkor talán még nem is éltek. És ha amaz 
»avult« nyelvtanok a feledékenység álmát aluszszák is, 
és még mindig nem akadtak egy-egy hálás tanítványra, 
a kik az új ruhába öltözést megjutalmazó feladatnak te-
kintették volna: azért rájok nézve is eljöhet egy, mindent 
megelevenítő jobb korszak, a mikor »a holtak felnyitják 
az élők szemeit«. Lám. Comenius Amosnak is Didactica 
Magna-ja csak most. 270 esztendő múlva támadt fal ma-
gyar köntösben Dezső Lajos sárospataki tanár gondos 
keze által! 

6. De ideje, hogy átmenjünk más tárgyra, még pe-
dig a latinnal összfeüggő görögre. Ennél azonban már 
kevesebbet beszélhetünk, mert a görög nyelvtanok és 
olvasókönyvek általában a latin nyelviek képére és hason-
latosságára készültek. Nem szólva azon *laicus« vádhoz, 
hogy a kézen forgó görög könyvek nem a legutolsó okot 
szolgáltatták annak idején a görögpótló tanfolyamok léte-
sítésére, minden elfogulatlan szemlélőnek annyit múlha-
tatlanul el kell ismernie, hogy a mai görög nyelvtani és 
olvasókönyvek inkább a nyelvtudomány, mint a praxis 
szolgálatába szegődtek és sem módszerükkel, sem nyel-
vezetükkel nem igen folynak be arra, hogy a növendékek 
három előző nyelv tanítása után legalább est a tárgyat 
megkedveljék. 

Vegyük csak a kezünkbe egyik legjobban elterjedt 
és a Pirchala-féle latin könyvekkel együtt még a protes-
táns gimnáziumokba is eljutott dr. Maywald József-féle 
Görög Nyelvtant, III. kiad. Budapest, lb95. »Ab uno disce 
omnes* ! Ez a könyv címlapja szerint »rövid, áttekinthető 
előadásban« igéri ugyan az anyagot, de belől 13, sűrűen 
nyomtatott nagy íven 204 oldalra terjed el. És megenged 
az általam is ismert tudós szerző, ha bátor leszek kije-
lenteni, hogy a máskülönben becses tananyag megfelel az 
egyetemre, a tanárképzőbe; de a mai 14—15 éves tanu-
lóknak még gyenge vállain igen nehéz teher az. Igaz, 
hogy a birálatok minden kiadásnál kedvezően szóltak, a 
mi az elterjedést előmozdította. De kik bírálták? Azok a 
SÍYF/ctanárok. a kik magúidtól indulva ki maguknak könv-
nyűnek, célravezetőnek tartották és nem igen gondoltak 
arra, hogy annak a kiskörű 5—6-ik osztályú tanulónak 
a görög mellett még hét rendes és két-három melléktan-
tárgval kell tanulnia ! Következőleg számolni kellett volna 
ama körülménynyel, hogy a nevezett görög nyelvtanban 
felhalmozott bok anyag és túlságos részletezés nem okoz-e 
nekik szellemi csömört, és a nehézkes módszer, vagy a 
tudomány színvonalán álló előadás, nem járul-e hozzá az 
>emészthetetlenséghez ?« 

Továbbá azt is bátor vagyok kérdésbe tenni, hogy 
— pláne holt nyelvnél — megfelel-e a paedagogia és 
methodika követelményeinek az az ingadozás, melyen a 
kezünk alatti tankönyv egy-egy kiadásnál keresztülment? 
Ugyanis az első kiadásnál a t. szerző bizonyos tekintetben 
még a conservativ elvet uralta, a mennyiben a termino-
lógia és az anyagbeosztás jóformán megfelelt a latin nyelv-
tanok szokásos chablonainak s így a két nyelv között 
megvolt az összekötő híd. Ámde a második kiadásban 
nemcsak az anyag bővül ki tetemesen (különösen a hang-
tannál), hanem a tágyalási rend, sőt némileg az elneve-



zések is (mint a mássalhangzós tőknél) megváltoznak. A 
régi, conservativ irányban a természetes rend ez volt: 
egyes, kettős, többes (singularis, duális, plurális); mert 
Ádám Éva óta így számlálunk: egy, kettő és több stb. De 
Maywaldnál még az első kiadásban is egyes, többes, kettős 
van. Azután: a gyermek a latinban így oltotta vérébe: 
nominativus, gen., dat , acc. (voc.) és ablat.; ismét így: 
hímnem, nőnem, semleges, Ezt a rendet Maywald első 
kiadásában is megkapjuk; de már a másodikban a gyer-
meknek így kell »bukdácsolni*: nominativus, accusativus, 
gen.. dat. stb.; ismét így : hímnem, semlegesnem, nőnem 
(még a szájra sem talál ez a rend rhythmus tekintetében 
sem !). Hát még az igeragozásban minő rend és mennyi 
nomenclatura azokkal az actio-okkal, praeterita-kkal és 
instantia-kkal; főidőkkel, történeti időkkel (illetőleg a har-
madik kiadásban praesens- és praeteritum-tövű időkkel) s 
ezeknek fő-, al- és mellékosztályaival? A latinban elég 
volt a tanulónak pl. educo-nál ennyit mondani: activi, 
indicativi praesens, sing. 1.; de már a görögben TcaíSeóto-
nál ennyit és így kell nevezni: activum, aetio imperfecta 
tempus praesens, sing 1. A latinban: educabo=-act., ind., 
futurum primum, sing. 1.; de a görögben: xaíőeDaw^ac-
tivum uctio instans, futurum primum, sing. 1. A latinban: 
educavi=act., ind., perfectum, sing. 1.; a görögben : xercaí-
Sso-/,a=activum, actio perfecta, tempus praesens, sing. 1. 

Sapienti pauca! Többet mondani e nyelvtanról, feles-
legesnektartom. Valamint a nyelvtan mellett levő olvasóköny-
veket sem birálom, mert azokat is magas niveau-n a min-
dent felölelő szellem hatja át ; holott a sok ókori, történeti, 
mythologiai stb. darabok mellett, épen mint a latinnál mon-
dottuk, részint az Aesopus meséi, részint a Bibliának újszö-
vetségi részéről kivonatolt történeti és apostoli részletek a 
már mondott szempontokból inkább megfelelnének a t. 
szerző által is hangsúlyozott praxisnak: a görög nyelvbe 
való beveztésnek. A nyelvtudomány szempontjának még 
a VIL, VIII. oszt.-ban is csak másodrangú tényezőként 
kellene szerepelni; ellenben az V., Vl.-ban ezt merőben 
el kellene mellőzni. Lám a németeknél a hires Dr. R. 
Kühnernek kétféle nyelvtana van, de az iskolák számára 
csak Eíementar-Grammatik mind a latinban, mind a görög-
ben. Sőt kezemben van a hollandi gimnáziumokban hasz-
nált szintén elemi görög nyelvtan (Beginselen der Grieksche 
Taal voor scholen van F. A. Stamkart. Amsterdam, 1861) 
Ezen kívül kezemben van három angol ú. n. Easy Reading 
Book. Egyik Oxfordban jelent megl884-ben, a más kettő 
Londonban 1880-ban és 1884-ben. Most, már az itt megne-
vezett német holland, angol (görög-latin) nyelvtanokat és 
olvasókönyveket a kezünkbe veszszük, mindeniknél tökéletes 
egyformaságot látunk a hangtani, declinatiói, coniugatiói és 
syntactikai elnevezéseknél, rendnél és beosztásnál. Mindenik-
nél mindenben a conservativ elv : a régi latin grammatikai 
elnevezések és meghatározások uralkodnak. Például: ha 
a görög kilenc idejére nem elégséges a latin hat idő el-
nevezés (praesens, imperfectum, perfectum, plusquamper-
fectum, futurum I. és II.) nem folyamodnak sem praete-
ritum imperfectum, sem instans aoristos és instans futu-
rum, sem praesens perfectum és praeteritum perfectum stb. 
elnevezéshez; hanem a régi latin perfectum kibővül per-
fectum I. és perfectum Il-al; a plusquamperfectum szintén 
plusquamperfectum 1. és II. ; végül az aoristus is aoris-
tus 1. és II. 

Egy szóval: a rövid összehasonlításul felhozott mo-
dern, de az ókori classicus nyelveket tárgyaló tanköny-
vek a definitiók és terminológia tekintetében műgondot, 
a különféleségben is bizonyos egyöntetűséget s olyan belső 
és külső csint, árulnak el, hogy a gyönyörű angolvászon 

kötésű tankönyveknek csak egyszerű kézbesítésénél is le-
hetetlen, hogy a tisztelet bizonyos neme föl ne keljen a 
tanulókban azok tartalma, írói és tanítói iránt. 

Ebben utánozzuk a külföldet! 
Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 

evang ref. kollégiumi tanár. 

T Á R C A , 

Péter apostol levelei. 
(Vége.) 

3. Péter apostol második levele, 

a) Tartalom és felosztás. 
Hogy e sokat vitatott levélről kellőleg tájékozva lehes-

sünk, figyelembe veendő mindenek előtt. 
A tartalom és felosztás. Miként az első, úgv-e máso-

dik levelet is, még pedig ezt egészen a kánonban található 
három fejezetnek megfelelőleg bárom szakaszra oszthatjuk. 
Az első szakasz első felében az apostoli üdvözlés (1, 1—2) 
után emlékezteti szerző a hívőket azokra a lelki javakra 
és kegyelmi Ígéretekre, a melyekkel Isten őket megaján-
dékozta a végett, hogy azoknál fogva az idvesség része-
sei legyenek, a mihez az intelmet fűzi, miszerint a hívők 
saját részükről is tegyenek meg mindent, a mit Isten aka-
rata kiván, s hivatásukat és elválasztásukat erényes éle-
tökkel keresztyéni voltukhoz illő jelességekkel ékesítsék, 
mert csakis ily módon lehetnek szilárdak elhivatásukban 
s ekként juthatnak el az Úr országába (1, 3—11). A 
szakasz második felében (1, 12—21) ez intelmének indító 
okát adja elő, a mi nem más, mint halálának közelgése, 
a mely körülmény indokából azon buzgólkodik, hogy az 
olvasók az ő eltávozása után is mindenkor megemlékez-
zenek ezekről (12—15 v.). Az általa hirdetett s a hívők-
kel hallott üdvtudomány igazságát pedig azzal bizonyítja, 
hogy ő az iró és apostol társai a Jézus nagyságának és 
dicsőségének szemtanúi valának (16—18) és hogy a Krisz-
tus eljövetelére vonatkozó prófétái beszéd teljtartalmilag 
isteni eredetű és így bizonyosan be fog teljesülni (19 — 21). 

A második szakasz első felében (2, 1—9) jelezi, hogy 
az olvasók közt álpróféták fognak előállani azzal a céllal, 
hogy veszedelmes tévtanokat terjeszszenek. s a szavakra 
hallgató atyafiakat kizsákmányolják (1—3 a.). De romlá-
suk bizonyos, büntetésök kikerülhetetlen, a mit az iró a 
vétkes angyalok kárhozatra jutásának, továbbá az özönvíz 
által elveszített embervilág megbüntetésének és aztán 
Sodorna és Gomora városok elhamvasztásának intő példái-
val igazol (36 — 6 v.); míg másfelől a kegyeseknek szaba-
dulását bizonyosképen hirdeti (7—9 v.). A második szakasz 
utófelében (10—22) ezeknek a tévtanítóknak jellemét is 
ismertető tulajdonságait rajzolja, mint a kik érzékiek, vak-
merők, önhittek, dőzsölök, bújkálkodók, tehetetlenek, Bálám 
módjára megvesztegethetők semmit érő üres, konok embe-
rek, kik szabadságot Ígérnek, holott maguk a romlottság 
szolgái. Kárhozatra jutásuk hizonyos. Mert ha egyszer 
Krisztus megismerése folytán elfordultak az erkölcstelen-
ségtől s megint elmerültek abban: utolsó állapotjuk gono-
szabbá lett az elsőnél. Végül a harmadik szakaszban az 
Úr ellenségeinek az előbbieknél is veszedelmesebb fajtája, 
nevezetesen azok ellenében int vigyázatra, a kik a testi 
vágyok örvényébe sodort ama bűnösökkel együtt ugyan-
azon lejtőre tévedtek, de e mellett még az Úr eljövetelére 
vonatkozó ígéretet is gúnyolják (3., 1—5). Üres tartal-



3. szám. 

inatlan csűfolkodásukat az özönvíz megtörténtére való uta-
lással szégyenli meg (5—7 v.), a mivel kapcsolatban azt 
jósolja, hogy ég és föld tüz által semmisül meg s az isteni 
ítélet látszólagos késése Isten hosszú tűrésének bizonysága, 
hogy kiki időt nyerhessen a megtérésre (7—10 v.) Ebből 
folyólag komolyan óvja inti a hívőket hogy miután a világ-
nak vége leend s azután [jó az ítélet feddhetetlen szent 
életet folytassanak (10—15 a.). Intelmeinek megerősítéséül 

Dzik Pál apostol levelére, a kivel ő teljesen egy 
, íben van, míg ama tudatlan és gyarló tértanítók a 

IJi,i ehezebben érthető előadásait el csűrik, csavarják 
'esztükre (15 6—16). Ebből okulva vigyázzanak a 

, ' hogy az istentelenek tévelygése el ne sodorja őket, 
íább gyarapodjanak az Ür kegyelmében s megisme-

U i, a mi a megtartatásnak főbiztosítéka (17—18. v.). 
ikul Krisztusra vonatkozó magasztalás. 

b) A levél célja. 

lár a fent jelzett tartalmi összegezés után is meg-
iató a levél célja, mely nem más, mint a h'vők 
ki és erkölcsi épségének megmentése érdekéből 
tátott apostoli óvó intelem, mely oda irányul, hogy 
isók az általok megismert és hallott evangeliumi 
ban szilárdan megmaradjanak. Azért fordul hozzá-
ídjárt levele kezdetén e szavakkal: »A miképen az 
i ereje mindennel megajándékozott minket, a mi 
*e és kegyességre való«. Annak a megismerése által, 
inket a saját dicsőségére és erényére elhívott, a 
által becses és igen nagy Ígéretekkel ajándékozott 

nnünket, hogy azok által az isteni természetnek 
i lennétek, kikerülve a romlottságot, mely e vilá-
kivánságban van«. (1., 3—4): épen azért a nyert 
íi ajándékokat fordítsák lelki jobbulásukra. Ellensé-
a kik a szabadság, törvénytelenség és testiség út-

í tévelyegnek, a kik átok fiai (2., 10—14) a kik 
; eljövetelének igazságát csúfolják (3., 3—4), a 
ót tagadják (2., 1) s romlottságnak rabjai (2., 19): 
vívjanak meg, gyarapodván az Úr kegyelmében és 
:ben (1., 2 kk.). Az apostoli iró látja lélekben a 
küzdelmeket, melyek a hívőkre várokoznak; azért 
itt porsátora összeomolna felemeli mentő szavát, 
bizonyára a bűn kábító mámorából felrázó s az 
t célja felé vezérelő hatalmas szózat. 

c) A szerzőség kérdése. 

jdzeredetüsége eleitől fogva többé kevésbbé vitás 
von. Az első és második században határozottan egy író 
sem idézi, a Pesittából hiányzik, mind a mellett, miként 
Diltleim (der zweite Brief Petri. Berlin 1851, 1—74. lap) 
részletesen felsorolja már Polykarp és Ignatius hivatkoz-
nak olyan tételekre, a melyek e levél ismerését feltétele-
zik. Az apostoli atyák közül római Kelemen (Ep. I. ad Cor.) 
több izben utal rá(cap. 7 és l l . ) .Hermas (visiones 3., 7., 
4., 3 etc.), Barnabás (Epist.cap 15.) Justin vértanú (Diai.), 
Irenaeus (Adv. haer. V., 2., 3), Alex. Kelemen (cohrtatio 
ad gentesj szintén Origenes névszerint idézi (Homil. VII. 
in Josuam és homil. IV. in Levitie.), néha megemlíti, hogy 
e levélre nézve nincs mindenki egy véleményen (Eutébius 
H. e. 6., 25: anphiballatai gar Eusebius a negyedik század-
ban a homologunenonok közé iktatta (h. e. II., 23), ha szinte 
más helyen az antilegomenák közt említi (h. e. 111. 25), 
Hieronysmus (Catal. cap I) elismeri bár megjegyzi, hogy 
némelyek propter styli cum prioré dissonanhiam*, az igaz 
eredetűséget tagadják. Alex. Didymus határozottan Péteré-
nek tartja, de mint első péteri. levelet idézi. A negyedik 

században a kánonosítás bezárásakor véglegesen hiteles 
kánoni irat gyanánt ismerte el az egyház. Mindezek elle-
nére kételkedett az authentia felől Kálvin és aztán Grotius 
Semler, az újabbak közül Eichorn, de Wette, Schott, 
Neander, Reuss s mások is. 

Mi a péteri második levél igazeredetűségének vé-
delme mellett foglalunk állást a következő érvek alapján : 
a) a levél szerzője (1, 1) határozottan Simon Péternek, 
Pál apostol társának (3, 15) az Úr Jézus megdicsőülése 
szemtanujának (1, 16—18) nevezi magát, a kinek az a 
hivatása és tiszte, hogy olvasóit az üdv lényére emlékez-
tesse, hitökben erősítse és szent életre serkentse (1, 12 kk.; 
13, 1—2). Bizonyságtétele, óvó szózata, tanítása egyaránt 
lángoló buzgóságról, az Ur iránt érzett szilárd hitről, ki-
fejezései eredetiségről és hatásos eredményről tanúskod-
nak. Teljesen megoldhatatlan lélektani rejtélynek tartjuk 
tehát, hogy valamely ismeretlen, ál, névtelen szerző ily 
közvetetlen kijelentésre valló iratot volt volna képes szer-
keszteni, holott az iratban nem található semmi célzatos-
ság arra nézve, hogy az állítólagos névtelen író Péter 
apostol tekintélyével és nevével igyekeznék elpalástolni 
tévtanait, vagy úgy vélt tisztátalan törekvéseit. 

b) A levél egész menete a Pál apostol munkálko-
dására bekövetkezett és a János apostol működését meg-
előzött időszak gnosticus árnyalatát oly híven tünteti fel, 
hogy annak akár előbb, akár utóbb való előállását törté-
netileg igazolni nem lehet. 

c) Szerző az ó-szövetségi igéret beteljesülését (1, 
19—21) és az úr eljövetelét (3, 10—12) az első levéllel 
teljesen egyező szellemben és irányban hirdeti s itt a 
reménység apostolának jelleme ép úgy felismerhető, mint 
amott. A különleges kifejezések, a részesülői mondatszer-
kezet szintén az első levéllel való egyezőséget indokolja. 
Gondolatbőség, erőteljesség, élénkség tekintetében nem áll 
az első levél mögött s hozzá hasonló irodalmi termék a 
II-ik század folyamán nem található. 

d) Szerzőt annyira áthatja az Úr kegyelme (1, 3), 
s oly buzgón óhajtja a hivőknek az Úr megismerésében 
való gyarapodását (3, 18), oly mély komolysággal gon-
dolkozik az evangéliumról (1, 5—8), oly közvetetlen vi-
szonyban tudja magát Jézussal (1, 14), hogy kilétére 
vonatkozólag lehetetlen azt feltételeznünk, miszerint itt 
álszerzővel s ennek hamisítványával állunk szemközt. 

e) A gyülekezetek, melyekhez Péter e két levelét 
intézte, az első levél keltekor még nem voltak az apos-
tollal oly benső viszonyban, mint a hogy erről a máso-
dik levélből értesülünk. Ez is azt igazolja, hogy első 
levele következtében közte és a hivők között módosult, 
illetve bensőbbé vált a testvéri viszony, a mit valamely 
állítólagos álszerző nem is tudhatott volna a valószínűség 
ennyi látszatával és sikerével feltüntetni. 

f ) Hogy ha mindezen indokok és az ős ker. egyház 
köztudata ellenére ez az apostoli jellemű s szent, komoly-
sággal és evangeliumi mély bölcseséggel írt levél csak-
ugyan nem a Péter műve volna, akkor azt kellene gon-
dolni, hogy itt valamely csalárd tévtanító célzatos visszaélést 
űzött a Péter apostol nevével és tekintélyével, a mely 
esetben aztán az egész irat kánoni volta és hitele merő-
ben kérdésessé válnék. 

Az ellenérvelők tehát szerintünk épenséggel nem 
döntik meg az igazeredetűség mellett szóló tartalmi indo-
kainkat Mert először az a körülmény, hogy az első levél-
ben Krisztus halála és feltámadása van feltüntetve a ker. 
élet alapja gyanánt, míg ezekről a második levél hallgat, 
egyszerűen abból magyarázható meg, hogy a második 
levél célja a tévtanítóktól való óvás, miközben a szerző 
amaz üdvtényeket már magától érthetőleg feltételezi (h. ö. 

ti* 
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2. Péter 1). E különleges célnak tulajdonítandó az is, hogy 
míg az első levélben a hivő reménység gondolata vonul 
végig az egész tartalmon, addig a másodikban a Krisztus 
megismerésére hívja fel a szerző az olvasók figyelmét. 

2-szor. Az a felfogás, hogy a világnak Isten szava 
által vizből való keletkezése és tüz által leendő meg-
semmisülése olyan világnézletre vall, a mely a Péter apóst, 
egyszerű gondolkozását jóval felülmúlja. (Neander) nem 
egyéb, mint pusztán alanyi vélekedés. 

3-szor. Hogy a második levél szerzője közelebbi 
viszonyban van olvasóival, mint az első levél szerzője : 
ez abból fejthető meg, hogy a két kézirat keletkezése közt 
eső időszakban a szerzők és az olvasók közt közvetetle-
nebb kapcsolat jöhetett létre. 

4-szer. Az irályi különbség alapján sem lehet elta-
gadni a két levél szerzőjének azonosságát. Ezt különösen 
hangoztatja újabban Holtzman (3. kiad. 1892). De e nem 
is nagy mérvű különbözőség indokául azt tartjuk, misze-
rint Péter apostol nem volt annyira gyakorlott és képzett 
író, hogy tőle határozottan megállapított és egészen fejlett 
irmodort várhassunk, de meg életének végső időszakában 
nem is Írhatott oly lendületes nyelven, mint pl. az első 
levél kelte idején. Ez ellenében mi viszont utalunk az irály 
öszhangra, a miről a negatív kritika hallgat, hivatkozunk 
a péteri areté-re (1 Péter 2., 9 és 2 Péter 1., 3); eb-
ben a jelentésben »hatalom«. azután hogy: aletheiá-val 
fejezi ki a keresztyén megismerés fogalmát (1. Pét 1, 22 
és 2. Péter 1, 12.) Csakis Péternél olvasható : apothesis 
(1. Péter 3. 21. 2. Péter 1, 14). továbbá epopteüontesz 
(1. P. 2, 12; 3 ; 2.) és epoptai, genetheutesz (2. P. 1. 16), 
kedvenc szava: anasztrophé (1. Péter 1. 15. 18, 2. 12, 3, 
I . 2. 16; és 2. Péter 2, 7 ; 3, 11.) stb., a mi a második 
levél kis terjedelmét tekintve eléggé igazolja azt, hogy a 
szerzőnek voltak olyan különleges kifejezései, a melyeket 
csakis ő használt és épen e két iratában. Ezen és több 
hasonló érvekkel védelmezi a levél igaz eredettíségét szá-
mos tekintélyes tudós, ü. m. Hug (Einleitung), Nietzschei 
(Epist. Petri posterior auctori suo imprimis contra Gro-
tium vindicata. Lips. 1785.), Flatt (Genuina secundae ep. 
Petri origo denuo defenditur. Tüb. 1806.); Dahl (De au-
thentia ep. Petri posterioris et .ludae. Rost. 1807.), Picot 
(Reckerches sur la 2. ep. de P. Genf, 1829.), Delille (Au-
thenti de la 2. ep. de Pierée, Strasb. 1835.). Dietlein, 
Wjesinger, Guericke, Tronmühler, Weisz stb., a kikkel 
egyezően e levelet mi is Péter apostoltól származottnak 
fogadjuk el. 

A második Péteri levél második fejezete és a har-
madik fejezet kezdete elvitázhatatlan hasonlatosságra vall, 
minek következtében némelyek úgy vélekednek, hogy Péter 
második levelének vonatkozó helyeit a Júdás lev. kölcsö-
nözte. így de Wette, Guericke, Kurz, legújabban Holtzmann. 
Ezzel ellentétben mások (Luther, Michaelis, Thiersch, 
Dietleim, Schott) azt igyekeztek bebizonyítani, hogy Júdás 
merítette a Péter második leveléből. Tekintetbe véve azt, 
hogy a második Péteri levélben több mint 20 hapax 
legomenon fordul elő. s tudva azt, hogy Péter sokkal 
tehetségesebb s mélyebben járó férfiú volt, mint Júdás, 
mi is az utóbbi véleményt osztjuk, miről a második fejezet 
magyarázatánál bővebben szólunk. 

Keletkezési idejét azok ellenében, kik részint a 
II. század közepén (Mayerhoff), részint a II század végén 
(Schwegler) Írottnak tartják, mi közvetetlenül az apostol 
életének utolsó évére teszszük. 

Dr. Erdős József. 

R É G I S É G E K . 
Adatok az 1859-iki pátens történetéhez. 

3. I rányadó * 1860. Február 11. 

Br. Vay Miklós úr ő exc. már nem mint az egy-
házkerületek küldöttségének elnöke, hanem mint magán-
egyén a legmagasabb helyről jött felhívó parancs követ-
keztében Február 6-án Bécsben ismét megjelenvén, ott a 
gr. Nadasdy és gr. Thun minister urak ő excellentiával 
tartott értekezletben felmutatta a Február 2 ikán Pesten 
tartott tanácskozmány ismeretes négy pontjait, mint a 
melyeknek alapján a prot. egyház reményhetőleg bele-
nyugodnék a vallási ügy intézésébe. 

A minister urak úgy vélekedének, mintha a protes-
tánsok az új rendezetet leginkább csak az egyházkerüle-
tek űj felosztása miatt nem akarnák elfogadni és így, 
hogy ha az egyházkerületek régi felosztása meghagyatnék, 
akkor a protestánsok az új rendezetet életbeléptetni nem 
késnének. Melyre nézve a minister urak kijelentvén, hogy 
e bajon könnyen lehetne segíteni, elővették Magyarország 
térképét s felhívták a báró urat, jelölné ki nekik az egy-
házkerületeknek a protestánsok által is elfogadható határ-
vonalait. 

Azonban a báró úr ő excja kinyilatkoztatta, hogy ő 
a határkijelölési műtéteihez még ha arra az egyház ré-
széről megbízva volna is ily rögtön, minden előleges gon-
dolkodás nélkül hozzá nem foghatna, különben a protes-
tánsok az űj rendezetet nem csupán az egyházkerületek, 
melyek az egyházkerületeknek ismeretes felirataikban eléggé 
alaposan kifejtvék. 

A kérdéses ügyre vonatkozó több érdekes beszéd-
váltások után a minister urak végre arra fakadtak, hogy 
ha a báró úr úgy védné lefelé az új rendezetet, mint védi 
felfelé küldőinek jogait: bizonyosan az ügy könnyen ki-
egvenlíttethetnék s az új rendezet életbelépése könnyen 
megtörténhetnék. 

Ezzel az első napi értekezlet a nélkül, hogy bármely 
sikerre vezetett volna, bevégződött. Másnap reggel a báró 
úr Pestről egy több egyházi és világi férfiak névaláírá-
sával ellátott levelet kapván, melyben a világi hatóságok-
nak a február 10-iki ministei i rendelet foganatosítása tár-
gyában a lelkészek irányában gyakorlatba vett zaklató 
eljárásairól s az épen akkor megjelent febr. 5-iki újabb 
ministeri rendeletről azon kérelem kíséretében értesíttetett, 
hogy a nyújtott adatokat nagy befolyású közbenjárása 
által az illető helyeken az egyház érdekében a legjobb 
belátása és buzgósága szerint méltóztatnék felhasználni, 
a levél véte következtében a báró úr ő excja a fentebb 
említett minister urak ő excellentiával azonnal újabb 
összejövetelt eszközölt ki, melyben a báró úr fájdalommal 
adta elő, hogy míg a legmagasabb helyekről az egyház 
ügyére nézve a legkecsegtetőbb békés kiegyenlítési kilátá-
sok nyújtatnak, azalatt másrészről lefelé a kormány ható-
ságok által egyre szaporítatnak az oly intézkedések, me-
lyek a nyújtott békés kiegyenlítési kilátások őszinteségébe 

* Ennek az »Irányadó«-nak, mely a jövő alkalommal köz-
lendő > Tájékozás* sal egyidejűleg hozatott forgalomba, Filó Lajos 
nagykőrösi lelkész, akkor pesti tbeol. tanár a szerzője. Az Irányadó, 
bár hű az autonomiához s határozottan patens-ellenes, inégis sok-
kal gyengédebb és békii'ékenyebb, mint a »Tájékozás . Keletkezé-
sét Ballngi Géza (A prot. pátens és a sajtó, 95 1.) ekként adja elő: 
>A dunamellékiek, a Bécsből visszaérkezett küldöttség több tagja, 
nevezetesen b. Vay M., gr. Teleki S. és Gy., Török P. és Tisza 
Kálmán részvételével február 11-én bizalmas értekezletet tartottak 
Pesten s ennek megállapodásait állította össze Filó »Irányadó* cím 
alatt*. Szerkesztő. 



vetett bizodalmat megrendítik s a fájdalmas elkeseredést 
még magasabb fokra emelik. Elmondta nevezetesen a báró 
úr, hogy a lelkészek a világi hatóságok által mennyire 
zaklattatnak a jan. 10-iki ministeri rendeletnek templom-
bani kihirdetésére; hogy e világi hatóságok a jan. 10-iki 
ministeri rendeletről, míg az egyenesen általuk történt 
kézbesítés esetében is a lelkészektől oly térítvényt akar-
nak kicsikarni, mintha ők azon rendeletet esperesi úton 
kapták volna, és hogy legközelebb a febr. 5-iki ministeri 
rendeletben az egyház főnökei sürgetőleg felhivatnak a 
jan. tOi-ki ministeri rendelet templombani kihirdetésének 
és foganatosításának eszközlésére; holott pedig — úgy 
mondá a báró úr — az ily intézkedések az óhajtott bé-
kés kiegyenlítésnek útját csak megnehezítik s ő Felségé-
nek is kijelentett legjobb akaratú szellemével legkevésbbé 
sem látszanak összhangzásba hozhatóknak. 

A báró úr ezen nagyfontosságú előadására szembe-
túnőleg megütköztek a minister urak, sőt gr. Thun minis-
ter úr ő exc. szemében jelen volt két minister urak ki 
is jelentették, miszerint a fentebb említett hamis tartalmú 
térítvénvek követelése már mégis sok, mire az érdeklett 
minister úr azt jegyezte meg, hogy ő arról mitsem tud, 
egyébiránt ez ügyben a szükséges lépéseket majd meg fogja 
tenni s ezzel magának e tárgyról az előtte fekvő papirra 
némi emlékeztető sorokat jegyzett fel. 

Majd a vallásügy békés kiegyenlítésnek lehető módja 
feletti tüzetes tanácskozásba újabban bebocsátkozván, a 
tárgynak mindkét részrőli erős vitatása után a minister 
urak, mintha a kérdés valódi mibenléte iránt mindeddig 
kellőleg nem tájékozhatták volna magukat s csak most 
fedezték volna fel az ügy Achilesi sarkát, azt a megjegy-
zést tették, hogy e szerint a protestánsok nem keveseb-
bet akarnak, mint azt, hogy a pátens elessék s az teljes-
séggel foganatba ne menjen? A báró úr arra egyszerűen 
s röviden igen-nel válaszolt, kijelentvén hogy hiszen a 
protestánsoknak ez ügyben kezdettől fogva ez volt vilá-
gosan kifejezett gondolkodásuk, a mint ezt az egyházkerü-
leteknek fölterjesztett töliratai is egyenesen igazolják s 
nem a protestánsok hibája,- ha gondolkodásuk nem ily 
értelemben fogatott volna föl. Már így — mondának a 
minister urak — alig lehet az ügyet békés alkudozás 
útján végelintézésre juttatni! Igenis — válaszolá a báró 
úr — ez ügynek gordiusi csomóját legcélszerűbb lehetne 
csak ketté metszeni. És hogyan gondolja ezt a báró ú r? 
kérdé gr. Rechberg ministerelnök úr. Úgy — felelt a báró 
úr — ha a protestánsok kérelmei teljes mértékben meg-
adatnak : ez lenne az ügy gordiusi csomójának mind az 
egyházra nézve legmegnyugtatóbb, mind a kormányra 
nézve legszerencsésebb ketté metszése. Azonban a gordiusi 
csomónak ily módoni ketté metszését, helyesebben meg-
oldását, a minister urak nem fogadták el. 

E szerint tehát ezen második értekezlet sem veze-
tett célra s a nélkül oszlott el, hogy az ügy békés ki-
egyenlítésére nézve bármely közös megállapodás eszközöl-
tetett volna. A báró úr az értekezletbőli eltávozása előtt 
kijelentette gr. Rechberg ő excellentiájának, hogy még 
két napot szándékozik Bécsben tölteni azon esetre, ha 
ő Felsége vele parancsolni méltóztatnék. 

A kitűzött két nap eltelt. Ő Felségétől a báró úr 
személyes megjelenésére s kihallgatására vonatkozólag 
semmi parancs sem érkezett: ennélfogva a báró úr Bécs-
ből visszautazott s ezzel az egyház és kormány közti 
értekezéseknek, a békés kiegyenlítési módok feletti tanács-
kozásoknak folyama ezúttal teljesen befejeztetett. 

Befejeztetett s fájdalom — süker nélkül. A báró úr 
ő excja a legnagyobb fáradságot sem kiméivé mindent 
megtett, a mit a legmélyebb belátás, legnemesebb buzgó-

ság s legtisztább jóakarat egyházunk érdekében megtehe-
tett s eljárásának erkölcsi értékét és fontosságát bizonyo-
san nem annak pillanatnyi eredménytelenségétől fogja a 
nemes báró iránt csak hálás elismeréssel tartozót hazai 
protestáns világ felfüggeszteni. A báró úr a magas kor-
mány és a trón iránti tartozásait is a legnemesebben 
róvta le, midőn a kérdéses egyházi ügy valódi állása s 
hazai protestáns egyház közérzülete felől a legélefhübb 
s legloyalisabb felvilágosításokat tevén meg, ezáltal módot 
és alkalmat, egyszersmind indító serkentést kivánt nyúj-
tani a magas kormánynak az egyház ellen folytatott eddigi 
harc oly móddali befejezhetésére, hogy mind az egyház-
nak lelki nyugalma és békéje helyreállíttathassék. mind a 
magas kormány irányában, főleg a jelen körülmények 
között annyira szükségesnek tekinthető közbizalom ereje 
növekedhessék. Hogy a báró úr legnemesebben kezelt 
közbenjárása az óhajtott eredményt nem szülte meg. sőt, 
hogy Bécsbe tett ezen legújabb utazása alkalmával, a mi 
pedig egyenesen felsőbb parancsnak tekinthető felhivás 
következtében történt, közvetlenül ő Felsége legmagasabb 
figyelmének legcsekélyebb részét sem lehetett szerencsés 
e nagyfontosságú egyházi ügy részére kinyerni, ezért a 
felelősség terhe, nem is szükséges mondani, a báró úr 
személyét egyáltalán nem terheli. 

Most, miután ekként tisztán tájékozhatjuk magunkat 
fölfelé; miután az eddig táplált kiegyenlítési remények valódi 
értéket most már öncsalódás nélkül megmérhetjük; mi-
után látjuk, hogy egyházunk hánykódó hajója Istenre és 
magunkra van hagyatva, az a kérdések kérdése, hogy 
mittevő legyen a prot. egyház, hogy a mindenfelől tornyo-
sodott vészfellegek fenyegedődzései dacára is vallásunk szent 
ügye megmentve, törvényes jogaink biztosítva legyenek? 

És hogy a kérdést ily tisztán s határozottan magunk 
elé állíthatjuk s hiú remények karjain magunkat többé nem 
ringathatjuk : ez mindenesetre mostoha körülmények között 
is nagy szerencse egyházunk ügyére nézve s ha többet 
nem is, de ezt s ezzel épen sokat csakugyan az egyház-
kerületi küldöttségek bécsi útjának, mindenek felett pedig 
b. Vay Miklós úr ő excellentiájának hü fáradozásainak 
köszönhetünk. Ennyiben a nemes báró eljárása minden 
látszólagos eredménytelensége mellett is felette ered-
ménvdus. 

Már a feltett kérdésre nézve, t. i. mittevő legyen 
most már az egyház ? következő, egyébiránt már más alka-
lommal is nagy részben kimondott pontok szolgálhatnak 
közös tájékozhatásul. 

1. Egyházunk jelen helyzetének minden kellemetlen-
ségei mellett is bizonyosabban s erősebben állunk most 
mint a szept. 1-én kiadott pátens megjelenésekor; mert 
akkor még a közvélemény csak alakulófélben volt, most 
pedig az már teljesen kiképződve s megszilárdulva van. 
Most már — miután egy és oszthatatlan nálunk az egyház-
rendezés tárgyábani gondolkodás, sőt erre nézve mind a 
négy egyházkerület közgyűlésein világos és egyenes hatá-
rozatot hozott — s e m gyülekezések, sem egyesek többé nem 
ingadozhatnak, hanem a közgyűlések által autonomice kije-
lölt és a közvélemény ereje által is szentesített egyenes 
úton tántorgás nélkül kell, hogy haladjon. 

2. Minthogy minden nagyobbszerű átalakulások vál-
ságos idejében nem annyira határozatok, rendeletek és 
utasítások, mint inkább a közvélemény ereje által vezet-
tetnek s vezethetők legcélszerűbben a társaságok: ennél-
fogva oda kell működni, hogy a közszellem egyházunkban 
mindig minél nagyobb élénkségben s erejében nyilatkoz-
bassék s ápoltassék, azonban úgy, hogy e közszellem 
mindig a törvényes jog, bölcs mérsékeltség és nemes ko-
molyság elvei által vezéreltessék. 



3. Épen ezen tekintetből szükséges, hogy egyházi 
ügyünk fejlődésének eseményeiből semmi titkot se csinál-
junk, sőt azokat annak módja, rendje szerint, mindenkor 
az egyház híveinek lehető legegyenesebb tudomására juttas-
suk, hogy így a gyülekezetek tagjai egyházi ügyünk min-
denkori állása iránt tiszta és alapos felfogással bírhassa-
nak, s minden hamis hírekből származható tévedéseknek 
eléje vétethessék, de más részről a közszellem ereje is 
folyvást növeltethessék. Önként következik tehát ügy az 
egyházkerületek küldöttségének s legközelebb b. Vav Miklós 
úr ő excjának bécsi utazásaikról s eljárásaik eredményei-
ről is híven s a maga valóságában kell, hanem is hiva-
talos, legalább magános úton a gyülekezeteket mindenfelé 
értesíteni. 

4. Egyházi ügyünk gvőzedelmének legbiztosabb kezes-
sége a solidaris és compact összetartás erejeben rejlvén 
mindenütt, úgy az egyházkerületek, mint az esperességek, 
és egyes gyülekezetekben az egyetemes egyházat illető 
közkérdésekben lehetőleg ugyanazon vagy legalább össz-
hangző intézkedések tétessenek, s e célból az egyházi 
ügyeknek bármily állásfokoni vezetői az összhangzó in-
tézkedés lehető eszközlése végett, egymást minden fön-
tosabb ügyekről atyafiságos szeretettel s bizalommal jó 
idején értesítsék. 

5. Óvakodni kell, nehogy egyesek; legyenek azok 
akár egyházi, akár világi férfiak, tétethessenek bármely egy-
házat érdeklő intézkedésért felelőssekké. Ugyanazért, hogy 
mind az egyesek személye fedezve, mind az egyház köz-
ügye kellőleg védve lehessen, minden fontosabb ügyekben 
köznévveli, azaz testületi intézkedések történjenek. A jel-
lelkészt a presbvterium, az esperest az egyházmegye, a 
superintendest pedig az egyházkerület egyeteme fedezze, 
mert a hatalom karja egyesekkel könnyen elbánhatik, de 
testületek irányában már sokkal nehezebb a hatalom nyers 
erejének éreztethetése. 

6. Melyre nézve hivatkozva azon már hivatalos 
úton is közlött egyházi határozatra, hogy a lelkészek és 
presbyteriumok, a netaláni világi hatóságok útján hozzá-
jok küldött rendeletek foganatosításához maguk részéről 
segédkezet nem nyújthatnak, minden fontosabb ügyekben 
forduljon a lelkész a presbyteriumhoz, ha szükséges az 
espereshez; ez ismét az esperességi gyűléshez vagy ha 
szükségesnek véli: a superintendenshez; ez ismét az egyház-
kerületi gyűléshez vagy pedig ennek kellő időben össze 
nem hívhatása esetében a seniorum collegiumhoz, hogy 
így az egyházkormányzók minden eljárásaikban az egy-
házak testületi födözete alatt állhassanak, és a mely egy-
házkerületben vagy egyházmegyében ilynemű intézkedés 
még nem tétetett volna, az illető egyházi kormányzók 
által, minél előbb megteendő, hogy így a lelkészek és 
gyülekezetek egyszersmindenkorra tudhassák magukat az 
egyházi ügyek körüli kellékes eljárás módja iránt tájékozni. 

7. A Január 10-iki ministeri rendelet a templomban 
s általában lelkész által egyáltalán kh nem hirdethető azon 
fontos oknál fogva, melyek a Tíjékozás című jegyzékben 
elsorolva vannak, s mely Tájékozás című dolgozat újból 
átnézetvén, nem épen csekély kifejezés kihagyása mellett 
teljes szövegében helyesnek találtatott arra, hogy annak 
aztán az egyes superintendentiális gyűléseken vagy a 
seniorum collegiumok tanácskozmányaiban hivatalos erő 
is adassék. 

8. Ha pedig a Január 10-iki rendelet bármely lel-
kész által tévedésből, gyáva megrettenésből vagy épen 
rosszakaratból is olvastatott volna, úgy a gyülekezetek 
presbyteriumainak, mint a fensőbb egyházhatóságoknak ki 
kell jelenteniök, miszerint azon felolvasás egyházi autonó-
miánk szempontjából törvénytelen és így érvénytelen lévén, 

a Jan. 10-iki rendeletnek egyházunk irányában teljességgel 
semmi kötelező erő sem kölcsönözhető, ugyanazért azt a 
felolvasás mechanikus tényével életbeléptetettnek tekinteni 
nem lehet, a mint hogy a gyülekezetek az azon rende-
letben parancsolt módon magukat egyáltalában nem szer-
vezhetik s az ily szervezés munkájához a presbyteriumok 
résztvevőleg nem járulhatnak. 

9. Okvetlenül szükséges, hogy az egyházi féifiak 
lehető legnagyobb fedezése végett azokkal a világiak, 
különösen pedig a társelnökök minden terheket és kelle-
metlenségeket testvéri szeretettel megosszanak és ha a 
lelkész az egyház által hozott határozatokhoz az autono-
miákhozi hü ragaszkodás miatt netalán a világi hatalom 
által hivatalától megfosztottnak nyilváníttatnék, a gyüle-
kezet mind a mellett őt és senki mást ne tekintsen tör-
vényes lelkészének s az iránti fizetésbeli tartozásait azután 
is pontosan teljesítse. Mert nem volna szomorúbb dolog, 
mintha, midőn az kívántatik, hogy a lelkész hű maradjon 
az egyház jogaihoz, az egyház mégis az ily hűség áldo-
zatául esett férfiaknak hasonló hűség és ragaszkodás he-
lyett részvétlenséggel s hálátlansággal fizetne. 

10. Azon négy pontok, melyek a Pesten tartott 
február 2-iki tanácskozmánvban az egyházi ügy békés 
kiegyenlítésének elfogadható alapjául készíttettek, s me-
lyeket b. Vav Miklós úr ő excja magával felvitt Bécsbe, 
s a minister urakkal közölt, az egyház autonomiai jogai-
val teljesen egyezőknek találtattak. 

11. Szükséges, hogy minél többek részvételével és 
jelenlétével tanácskozások és gyűlések tartassanak. Óhaj-
tandó, miszerint a közös vezéreszmék koronkénti meg-
állapítások és tovább fejtése végett a testvér egyházkerü-
letek férfiai atyafiságos értekezletre gyakran összejöjjenek, 
különösen pedig hogy a seniorum collegiumok minden 
egyházkerületben fölállíttassanak s az előforduló fontosabb 
ügyek esetén annyiszor-mennyiszer összejöjjenek, végre 
hogy az egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlések is, 
a régi törvényes formákban, — nehogy a joggyakorlatból 
kieseitekül tekintessünk — az előfordult alkalmakkor mindég 
megtartassanak, az egyház ós vallás iránti szent tartozás 
mulaszthatlan kötelességeül tekintetvén az, hogy minden 
ily tanácskozmányokban és gyűlésekben az illetők, kiknek 
t. i. ott hivatalos minőségük van, hacsak valamely legyőz-
hetlen pbysicai akadály által gátolva nincsenek, okvet-
lenül megjelenjenek. 

12. Végül mivel már a két tiszai és a dunáninneni 
egyházkerületeknek közgyűseiül a legközelebbi határidők 
a jövő hónapokra kitűzve vannak; de erre nézve még 
a dunántúli egyházkerületben semmi határnap sem jelöl-
tetett ki; e tekintetben is az összevágó intézkedések szük-
ségessége és fontossága érdekéből megállapíttatott, misze-
rint a túl a dunai egyházkerület a maga közgyűlését a 
régi törvényes alakban legközelebb május 10-ikén fogja 
megtartani. 

Közli Ádám Kálmán, 
kecskeméti ref. esperes. 

IRODALOM. 

** Magyar közmondások és közmondásszerű szó-
lások. Szerkeszti dr. Margahts Ede egyetemi tanár, 
Budapest 1896., a m. t. Akadémia támogatásával kiadja 
Kókai Lajos. Ara négy íves füzetekben 40 kr. — E becses 
közmondásgyűjteményből immár a VIII ik füzetet vettük. 
Gondosan van szerkesztve a következő vezérelvek szerint: 



1. Az Erdélyi .János-féle alapszó rendszer nyomán minden 
közmondás annyi alapszó keretében fordul elő, a hány 
alapszó van benne, pl. »Nem mind arany, a mi fénylik« 
előfordul az »arany« és a » fénylik « alapszó keretében. 
2. A munka magában foglalja mindazon közmondásokat 
is, melyek Erdélyi gyűjteményének kiadása óla egyes 
munkákban megjelentek. Tehát e tekintetben is teljesebb, 
mint az Erdélyi munkája, mert ebben 9000 közmondás 
van összegyűjtve, Margalits pedig 20,000-et igér. 3. Min-
den közmondásnak megnevezi a gazdáját, nevezetesen, 
hogy ki és hol használta először. 4. A gyűjteménybe fel 
vannak véve a közmondásszerű szólások is, mert ezek 
többnyire közmondás-töredékek vagy közmondások magvai. 
— A maga nemében értékes könyv négy íves havi füze-
tekben jelenik meg s füzetenként 40 krért Kókai Lajosnál 
(Budapest, Károly-utca 1.) rendelhető meg. 

** Magyar irók élete és műnk ái. E nagybecsű 
irodalomtörténeti füzetes vállalatból, melyet a magy. tud. 
Akadémia megbízásából Szinnyei József ír, megjelent az 
V. kötet 4. füzet, melyben a »Jedlicska-Jókai* címszavak 
közötti írók vannak ismertetve az ismert módszer szerint: 
az írók életrajzi adatai, munkáik jegyzéke és a róluk szóló 
adatok. E füzetnek csaknem felét a Jókai Mórra vonat-
kozó adatok foglalják el. Kívüle nevezetesebb írók a füzet-
ben : Jedlik Ányos a fizikus, Jekelfalussy József a statisz-
tikus, Jendrassy Ernő és Jenő orvosok, Jerney János a 
nyelvész, Joannovics György a nyelvész stb. Az eddig 
megjelent 41 füzet 9209 életrajzot foglal magában. Ára 
füzetenként 50 kr., megrendelhető Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában. 

** Remény. A csermői ref. templom és iskola föl-
szentelésének évfordulója alkalmából kiadta Vadas Gyula 
csermői ev. ref. lelkésztanító. Arad, 1896. 17 lap, ára 
40 fillér, a tiszta jövedelem fele a templom belső fölsze-
relesére fog fordíttatni. — Tartalma: a csermői reform, 
templom és iskola építésének története; imádsága csermői 
templom avatására Széli Kálmán esperestől; ezredévi 
imádság Vadas Gyulától; kimutatás a templomra és isko-
lára tett adományokról. 

E G Y HÁ z. 
Népesedési mozgalom a legnagyobb magyar 

református egyházban. Debrecenben a mult 1896-ik 
évben született összesen 1700 ev. ref. gyermek, meghalt 
1432 ev. ref. egyén. Születési (öbblet tehát 368. Egybe-
kelt 363 pár, ebből 62 pár vegyes vallású. Ez az ered-
mény mutatja, hogy a házasságra lépők közül alig van 
egy is, a ki az egyház áldását ki nem kérte volna. Az 
egyházi anyakönyv szerint a debreceni ev. ref. egyház 
híveinek jelenlegi száma 44,192. 

Egyházi aranykönyv. Debrecenben néhai Boros 
László 500 frtot hagyományozott az evang. ref. tanítók 
ottani árvaházára. Ugyanott néhai Szentesi János és neje 
Szilágyi Mária a nőegyletnek 300 forintot, az ev. ref. 

ispotálvi pénztárnak 150 forintot., az ispotálvi szegények 
temetkezési alapjára végrendeletileg szintén 150 forintot 
hagyományoztak. 

A kisszentmiklósi ref. egyházból írják: özvegy 
Laki Jánosné az egyház közszükségeire 10 frtot, ugyané 
célra öreg Barsi András egyháztag, halála után kifizetendő 
50 frtot ajándékozott. Rudnyánszky Kálmán róm. kath. 
vallású földes úr 50 forint szövetkezeti részvényének évi 
osztalékát egyszer s mindenkorra egyházunknak ajánlotta. 
Ugyanő, az iskolánk padlóztatására 10 frtot ajánlott fel, 
mely példán községi testületünk felbuzdulva e célra 20 fo-
rintot vett fel az 1897. évi költségvetésbe. így remélhető, 
hogy a 101 rendes iskolás által látogatott, máskülönben 
elég célszerű tantermünk Isten segedelmével a folyó évben 
padlózva is lesz. 

Az ó-budai reform, anyaegyház 1896. évi jöve-
delmeinek és kiadásainak kimutatását, valamint a fizető 
és nemfizető egyháztagoknak névjegyzékét kaptuk egy kis 
füzetben. E szerint a gyülekezet lélekszáma 1579, született 
63, meghalt 34, konfirmáltatott 22, eskettetett 11 pár, 
kitért 3. Az egyházi adózás kulcsa: honorációr fizet 3 frt 
egyházi adót és 1 frt domesztikát; fekvőséggel bíró egyház-
tag 2 frtot és 30 krt; fekvőséggel nem biró 1 frt 20 és 
10 krt; özvegy vagy vegyesházas nő 50 krt. A gyüleke-
zet összes bevétele 4685 frt 60 kr., miből az egyházi adó 
csak 288 frt 50 kr , a székesfőváros segélye 1200 forint 
volt; összes kiadásai 3349 frt 4 kr., miből 1200 frt a 
lelkész, 720 frt a katekheta fizetése. Örömmel látjuk, hogy 
a gyülekezet a lelkész hirdetési és esketési stóla-veszte-
ségét évi 180 frttal kárpótolta. A gyülekezet lelkipásztora 
Mészáros Sámuel, főgondnoka Csilléry Dávid. 

I S K O L A . 

A sárospataki főgimnázium államsegély-kér-
dése egyre nagyobb és szélesebb körben képezi érdek-
lődés tárgyát, s mind több és több azok száma, a kik a 
főiskola jelenlegi állapotának tarthatatlanságát hangsúlyoz-
zák. Lapunk mult évi 52. számában megjelent cikkem óta 
a »Sárospataki Lapok* hasábjain Debreczeni Bertalan, a 
sárospataki főiskola jogigazgatója, a ki mint ilyen, bizo-
nyára a legkompetensebb egyén arra, hogy e fontos kér-
désben teljes alapossággal és részletesen nyilatkozzék : egy 
minden tekintetben figyelmet érdemlő cikksorozatot kez-
dett meg, a mely már az eddig megjelent közleményekből 
Ítélve is, teljesen igazat ad Lapunkban megjelent soraim-
nak. Debreczeni, kinek szavai a jelen kérdésben különösen 
nagy horderejűek: a leghatározottabban az állami segé-
lyezés mellett foglal állást, pontról-pontra megcáfolván az 
államsegélyt mereven ellenző Búza J. állításait. Múltkori 
számban nem szóltam a főiskola jogakadémiájáról; pedig, 
hogy e téren is alapos és mielőbbi reformokra volna szük-
ség, azt nem lehet elvitatni. Alaposabb kifejezéssel élve: 
ez a fakultás — mondhatni — nagyon sokat elhúz a 
a főiskola »zsírjából* s mégis — édes — kevés hasznát 
látja a kollégium. Vannak, a kik, mint Czinke J. néhány 
cikkében, a sárospataki jogakadémia megszüntetését óhajt-
ják. E kérdésről különben más alkalommal szólunk. Kriton. 



Iskolai aranykönyv. Néhai Gellért Szabó Istvánné 
szül. Ábrahám Zsófia a budapesti ref. papnevelő intézetre 
végrendeletileg 1100 frt készpénzt és 1400 frt követelést 
hagyományozott. — A pápai tanítóképzővel kapcsolatos 
ref. tanító-internátus javára Gelleri Szabó János buda-
pesti lakos 3500 koronás és Barcza Adolf szintén buda-
pesti lakos 3000 koronás alapítványt tett. 

A protestáns nőnevelés érdekében egyszerre 
kétfelől is emelkedtek buzdító hangok egyházi sajtónkban, 
Czinke István a »Sárosp. Lapok»-ban azt hangsúlyozza, 
hogy minden nagyobb vidéki városban, az egyházkerület-
ben 3—4 helyen is kellene leánynevelő-intézeteket állíta-
nunk, melyeknél, a jó és olcsó nőnevelésre kellene töre-
kednünk. Inkább növeldéket állítsunk, mint jogakadémiá-
kat tartsunk fenn. A másik sürgető hangot a Dunántúli 
Prot. Lapban Körmendy Sándor hallatja, arra buzdítván 
a dunántúliakat, hogy a pápai leány-internátust nagyob-
bítsák meg s szerezzenek számára nagyobb és alkalmasabb 
helyiséget. Körmendy az új kollégium egyik szárnyát java-
solja erre acélra. — Igazukban. A nőnevelést fejleszteni 
kell. Nálunk ez még nagyon kezdetleges. Kevés a prot. 
leánynevelő-intézetünk. Pedig a vallásos nevelés, különö-
sen a nők evangéliumi nevelése egyik lényeges pontja az 
egyház belső erősítésének, annak az intensiv keresztyén 
munkásságnak, melyet Lapunk is sürget. Különös, hogy e 
tekintetben épen az erős Dunamellék a leggyengébb ! 

GYÁSZ ROVAT. 
f Kállay István, a debreceni ref. főiskola gyakorló 

elemi iskolájának tanítója ez év első napján 64 éves korá-
ban meghalt. A megboldogult egyik legtiszteletreméltóbb 
alakja volt a magyar ev. ref. tanítói karnak, s mint tan-
könyvíró, szép nevet vívott ki magának, sőt a szépirodalom 
terén is sikerrel működött. Előbb Miskolcon, azután Alsó-
Szuhán, Tornallyán (Gömör m.), Hajdú-Námásón, Hajdú-
szoboszlón s 1873 óta Debrecenben működött, eredménydús 
pályáján mindenki által tisztelve és szeretve. Temetése e 
hó 3-án nagy részvét között ment végbe. Az udvaron 
Csiky Lajos. főisk. lelkész tartott felette megható imát, a 
temetőben pedig Kovács Lajos tanítóképezdei igazgató 
búcsúzott el tőle. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Dóczi Imre, a debreceni evang. 

ref. főgimn. igazgatója, az orsz. középiskolai tanáregye-
sület igazgatósági tagjává választatott. Az igazgatóságban 
ő az egyetlen vidéki tanférfiú. — Széli Kálmán nagy-
szalontai lelkészt és esperest a vörös-kereszt egyesület 
körül szerzett érdemeinek elismeréseül királyné ő felsége 
sajátkezű aláírással ellátott díszokmány adományozásával 
tüntette ki. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖ 

* A papi hatalom magasztalása. Ender Antal, 
vorarlbergi róm. kath. vallástanár, nyomtatásban is meg-
jelent székfoglaló beszédjében a következő érdekes dol-
gok olvashatók: »A lelkész íőtiszteletreméltó. mert az ő 
méltósága fölhat az egekig, lehat a föld halárain túl a 
pokol mélységéig. Ha egy angyal száll alá ide és azt 
mondja: »Ez az én testem, ez az én vérem*, a kenyér 
kenyér, a bor bor marad továbbra is. Ha az angyalok 
királynéja maga közeledik is az oltárhoz s elmondja a 
szereztetési igéket, a kenyér és bor akkor is az marad, 
a mi volt. Most jön egy egyszerű lelkész, szentelt kezébe 
veszi a kenyeret és bort, megáldja s íme a kenyér Krisz-
tus valóságos testévé, a bor pedig Krisztus vérévé válto-
zik. A lelkész szava a felhőkön keresztül magához az 
Istenséghez hatolt s mintegy rákényszerítette az Isten fiát, 
hogy az oltárra leszálljon! Hát nem legtöbb tiszteletre-
méltó-e az olyan ember, a ki ilyen hatalommal rendel-
kezik ?« — Igazi pápista tanítás, kivonva belőle a vég-
consequentia: teremtmény-istenítés, mely ellen a reformáció 
protestált. 

* Az edinbourghi egyetemen az elmúlt év folya-
mán a rendes hallgatók összes létszáma volt (ideszámítva 
a llS nő-hallgatót) 2825. E létszám az egyes fakultások 
közt a kövétkezőleg oszlik meg: a »müvészeti« szakra 
beiratkozott: 748 (176 nő); a bölcsészeti szakra: 148 
(három nő); a theologiai fakultásra: 62; a jogi szakra: 
439; az orvosi szakra: 1421 (hat nő) és a zeneosztályba 
7 (három nő). A hallgatók közül a származási helyet 
illetőleg az orvosi szakon 616 (43%) Skóciába, 431 
(30 °/o) Angolországba és Wales-be, 91 Irlandba, 55 In-
diába, 202 (14°/o) a hrit gyarmatokba, és 26 idegen 
országokba való. A rendes hallgatók mellett 97 rendkívüli 
hallgató volt (ezekből 54 nő), a kik belépti, illetőleg óra-
díjat fizettek és főként a zeneosztály növendékei voltak. 
A mult éven a következő képesítések történtek az egyete-
men: »Master of Arts« (akadémai rang) lett 88; bölcsé-
szetdoktor 2 ; babérkoszorús lett a bölcsészeti szakon 25; 
a theologián 10 ; a jog- és államtudományból 10; a jog-
tudományból 4 ; az orvosi szakon 76; babérkoszorús 
orvos és a sebészetből »Master of Surgerv« lett 198. — 
Az általános egyetemi tanács jelenleg 8091 tagot számlál. 
(The Times, 1897. jan. 4. sz) [i zs. b.) 

Sajtóhibák kijavítása. E lap második számának 20-ik lap-
ján az első hasáb 11-ik sorában hasúnktól helyett olvasandó: 
hazájoktól; ugyanott a 21-ik sorban keresztyén helyett: keresztyéni, 
s a 24-ik sorban hívek helyett: híveik. — »Középoktatásunk árny-
oldalai* cikkben (2-ik sz.) 2i-ik oldal első hasábján alól: szim-
metrinában helyett: szimmetriában; centrikus&an helyett: centri-
kusán; a 2-ik hasábon szintén alól: mivel helyett mind (mivel 
csak helyett tehát: mind csak); a 22-ik oldal első hasábján alól 
hoszánk helyett hazánk olvasandó. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. G.—Gr. A lelkészárvák szeretetházáról a dunamelléki 

egyházkerület 1896-ik évi közgyűlése 129. szám alatt határozott 
(218-221. 1 .). Melegen ajánlható ez a fontos ügy minden gyüle-
kezet és minden lelkipásztor munkás szeretetébe. 

K. Ii.—F. Sz. M. A prot. női alakok képcsarnoka tervben 
van. Illetékes helyen volt már szó róla Köszönet a figyelemért. 
VNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerfiiet, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

K i a d t f - l i i v a t a l : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d i jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára i 

Félévre : 4 frt SO krt egéa* é v r « : 9 / H 

ügyes szám ára XO kr. 

A magyarázatos bibliáról. 
(Levél a szerkesztőhöz.) 

Kedves Barátom! A Magyar Prot. Irodalmi 
Társaság által tervbe vett magyarázatos bibliára 
vonatkozó felszólítást szives voltál nekem is 
megküldeni. Ennélfogva egyenesen kötelezve ér-
zem magamat, hogy e nagyfontosságú tervezet-
ről, melynek megvalósítása különben már több 
mint egy évtized óta nekem is egyik legforróbb 
vágyam ós óhajtásom, lehető rövidséggel és egy-
szerűséggel nyilatkozzam. 

A magyarázatos biblia szükségességének 
bizonyítgatására kár volna egyetlen sy.ój:- .is vesz-
tegetni. Min t ' a falat kenyér, o lyan ' szükséges ez 
a; theologiai hallgatóknak és lelkészeknek egy-
aránt. Igen kevés ugyanis azoknak a száma, kik 
a nagy számmal levő idegennyelvű ilyen műve-
ket sikerrel használhatják. 

Ha ily elsőrendű szükségletnek tar t juk egy 
ilyen munka létesítését, akkor igen természetes 
lenne az ar ra való törekvés, hogy létesítsük is 
azt minél előbb. Azonban az a körülmény, hogy 
bibliafordításunk revíziója épen most van folya-
matban, azon elválaszthatlan kapcsolatnál fogva, 
mely a szöveg és magyarázat között van, egye-
nesen ar ra utal bennünket, hogy e tárgyban 
tervezgetni ugyan már most is lehet, sőt kell is; 
a kivitelhez fogni azonban csak akkor lehet, 
miclőn a revideált biblia már teljesen elkészült 
ós közrebocsáttatott. 

Az ismert felhívás kettős célt tűz ki a ma-
gyarázatos biblia elé, hogy t. i. »az igehirdetők-
nek bibliamagyarázati segédkönyvül, a biblia-
kedvelő közönségnek pedig családi bibliául szol-
gáljon®. Prediger-Bibel és Haus-Bibel két egészen 
különböző valami; a kettőt egy műben adni, a 
két különböző célt együtt megvalósítani nem 
lehet. Mivel pedig nekünk a lelkészek : számára 
való magyarázatos bibliára van legégetőbb szük-
ségünk : ennek megvalósításához fogjunk első 

sorban; a családi biblia létesítését hagyjuk jobb 
időkre. 

Ezen általános megjegyzések után rá térek 
a kijelölt részletkérdésekre. 

1. Ezen magyarázatos biblia célja és feladata 
szerintem nem lehet más, mint az, hogy bennün-
ket lelkészeket, a mennyire ez emberileg ós a 
tudomány mai állásához képest lehetséges, a bibliai 
szöveg helyes és teljes megértésére segítsen, kü-
lönös tekintettel arra, hogy írásmagyarázataink-
nak, prédikációinknak, sőt általában véve minden 
lelkészi dolgozatunknak és egész működésünknek 
mindenkor bibliai és evangéliumi alapja és-szelleme 
Jegyen. Ezen nagy^ cél megyalósitásánál azonban 
számolnunk- kell azzal a körülmény nyel is, hogy 
mi magyar protestánsok jóformán most teszszük 
e téren. az. első lépéseket ; valamint azt sem 
szabad elfelednünk; hogy mi 20—24 kötetes 
nagyobbszabású vállalatra, anyagi viszonyainknál 
fogva, még igen sokáig nem gondolhatunk; egy-
előre tehát ' szűkebb keretben kell mozognunk. 
Mindezeknél fogva én a fősúlyt a tárgyi és ho-
müetikai magyarázatokra fektetném, az isagogikai 
kérdésekel csakis annyiban ós oly terjedelemben 
érinteném, a mennyiben azokra az illető könyv 
és szöveg megértésénél feltétlenül szükség van. 
A hittani magyarázatokat pedig részemről tel-
jesen elhagynám, nemcsak a két protestáns fele-
kezet váltanaira1 való tekintettel, hanem főleg 
azért, mert az orthodox munkatárs hittani ma-
gyarázata egyátalában nem tetszenék a modern 
lelkésznek ós viszont. Ezzel azonban egyátalában 
nem azt akarom mondani, hogy az a magyará-
zatos biblia egy határozott irányt nélkülöző 
quocllibet, mixtum-compositum legyen ; , ellen-
kezőleg nagyon természetes követelménynek tar-
tom, hogy az egész munkát egységes hivő és építő 
szellem és irány hassa át. 

2. A magyarázatos biblia terjedelmére nézve 
hat (negyven íves) kötetet, tehát összesen 240 
nyomtatott ívet olyan minimumnak tartok, mely-



lyel jelen viszonyaink közt meg is elégedhetünk. 
Ezt a hat kötetet azonban (melyből négy az ó-, 
kettő pedig az új-szövetségre esnék) úgy kép-
zelem, hogy maga a biblia teljes szövege ne legyen 
belefoglalva. Bibliája úgyis minden lelkésznek 
van (illetőleg revideált bibliája lesz), miért kel-
lene ugyanezt a bibliát még egyszer lenyomat-
nunk s ezáltal a munkát tetemesen megdrágítanunk? 
A bibliát igen olcsón adja nekünk a brit- ós 
külföldi Biblia-Társulat ; nincs rá szükség, hogy 
mi a magyarázattal is egy teljes bibliát adjunk. 
A magyarázat folyamán úgyis folytonos hivatko-
zás van az illető versre, mondatra vagy szóra, 
melyet épen oly jól figyelemmel kisérhetünk a 
magyarázatos kötet mellé helyezett bibliánkban, 
mintha maga a magyarázatos kötet tartalmazná 
a teljes szöveget. En azért voltakópen nem is 
»Magyarázatos Bibliátcc óhajtok, hanem egy (hat 
kötetes) kommentárt a bibliához. 

3—4. Ezzel a két ponttal igen röviden végez-
hetek. Munkatársnak nem vállalkozhatom, mert 
exegeta nem vagyok, időm és erőm más tére-
ken van igénybe véve; a szerkesztés és revizió 
szervezésétől, valamint a szerkesztő személyéről 
szólani peclig az ügy jelen stádiumán még igen 
korai dolognak tartanám. E helyen különben 
meg kell érintenem azt a kórdóst, nem lenne-e 
célszerű az egész munka alapjául és mintájául 
egy jeles külföldi kommentárt felvenni ? Ekkép a 
nagy mű egysége teljesen biztosítva, kivitele 
pedig kétségtelenül megkönnyítve s gyorsítva 
lenne. Szép és dicső dolog lenne ugyan, mind-
járt kezdetben egy teljesen önálló magyar kom-
mentár t létesíteni, de nagy kórdós, vájjon képe-
sek leszünk-e a közel jövőben erre ? Nagyon 
természetes, hogy az esetben is, ha egy külföldi 
kommentár vétetnék fel alapul, főként ahomi-
letikai magyarázatok a kiváló magyar egyházi 
szónokok műveinek tekintetbevételóvel ós felhasz-
nálásával készülnének. 

5. Most jön a nervus rerum gerendarum. 
»Mily úton lehetne a vállalatra szükséges 16— 
18 ezer forintot előállítani ?« Pénzügyi dolgokhoz 
— fájdalom — soha sem értettem, most sem 
ér tek ; erre a kérdésre tehát meg sem kísértem 
a válaszolást. Csak egy történeti adat ötlött elém 
véletlenül, melynek talán hasznát vehetjük a 
jövőben. 

Az 1629. június 17-ón tartott váradi gene-
rális synodusban a következő végzést hozták 
tisztes elődeink : 

»A lelkésznek ha subája van, de bibliája 
nincs : ezt kell venni amannak az árán ; ha se 
bibliája, se subája, hivatalától meg kell fosztani.« 

Azt a létesítendő magyarázatos bibliát vagy 
bibliamagyarázatot minden magyar prot. lelkész-

nek meg kell szerezni, épen úgy, mint a palástot, 
vagy Luther-köpenyt. A mely munkára pedig, 
mindjárt kezdetben 2500 biztos vevő van (a kik 
természetesen több évre felosztott kisebb rész-
letekben fizetik le e nagy munka árát) egy ilyen 
vállalat financirozására bármely nagyobb könyv-
kiadó cég — azt hiszem — szívesen vállalkozik. 

Ezek azok a gondolatok, kedves Barátom ! 
a melyek a magyarázatos bibliára vonatkozólag, 
kapcsolatban a feltett kérdésekkel, bennem fel-
támadtak. Lehet pongyolán, lehet darabosan ad-
tam őket elő; azért is ne a külalakot, de a tar-
talmat méltasd figyelemre. Hogy aztán a tarta-
lomban is van-e valami életrevalóság ? azt a 
jövő mutatja meg. Én rendkívül fogok örülni, 
ha a nagy cél megvalósításához csak egy por-
szemmel is járulhatok ; s az a nap, melyen a 
Magyarázatos Bibliát egész teljességében dolgozó 
asztalomra helyezhetem — ha Isten érnem en-
gedi — életem egyik legszebb napja lesz. 

Révész Kálmán. 

A keresztyén társadalmi munka köréből. 
(Felolvastatott 1896. dec. 16-án Kolozsvárott.) 

(Vége.) 

A társadalmi életnek egy másik mindig nagy 
problémája volt a munkás-kérdés, a melyet azon-
ban sem utópikus socialistikus álmok, sem állam-
hatósági intézkedések nem vezethetnek a meg-
oldás felé; itt is csak a keresztyén szeretet tehet 
valamit; úgy az időleges, mint az állandóbb jel-
legű bajokon csak az evangelium ereje segíthet. 

Időleges bajok : hogy egy csomó munka-
képes ember nem kap munkát. A foglalkozás 
nélkül levők között két osztály van : munkasze-
retők és a munkakerülők. Meg kell tudni hát, 
hogy a foglalkozásnélküliek melyik osztályba tar-
toznak. Erre valók a munkástelepek ós az élel-
mezési állomások. A munkakerülőket megbüntetni 
s ártalmatlanná tenni a hatóság feladata; de a 
munkaszeretőknek foglalkozást adni, ez a keresz-
tyén szeretetre marad. Az első munkástelepeket 
Hollandia létesítette; de ezek lassankint állami 
javító-intézetek lettek. Az igazi jótékony hatású 
ily telepeket Bodelschwing bielefelcli lelkész léte-
sítette. A cé l : foglalkozásnélküli, de munkasze-
rető férfiakat munkaadás által becsületes meg-
élhetéshez segíteni ós az evangelium ereje által 
megmenteni az erkölcsi elzülléstől, a mely őket 
bolyongásaik között fenyegeti. E telepeken mező-
vagy erdőgazdasági munkát végeztetnek a jelent-
kezőkkel, télen pedig tehenészetnél vagy házi 
munkáknál alkalmazzák őket. A telepeket rész-
ben állami segély, de legnagyobb részt szeretet-ado-



mányok tart ják fenn, valamint a munkások által 
szerzett pénz. Minden telepnek megvan a maga 
lelkésze, a vezetés ólén pedig egy család-atya 
(Hausvater) áll. A lelkész vezeti a lelki gondo-
zást. A telepek felszerelvék jó ós egészséges 
lakásokon kivül könyvtárral, olvasó szobákkal stb. 
A telepek együtt egy szövetséget alkotnak s pl. 
a büntetésből elbocsátottak más coloniába csak 
úgy vétethetnek fel. ha az elbocsátó telep azt 
megengedi. Itt a munkások ruházata nem uni-
formis, hogy még csak a szine se lássók, mintha 
valami fegyház vagy efféle volna a telep. E tele-
pekről sokszor a legjobb munkások kerülnek ki 
s nyernek állandó alkalmazást. 

A műveltebb foglalkozásnélküliek számára 
a szeretet az ú. n. Schreibstube-kat, irodákat 
állította fel. Bázelben 1895-ben állíttatott ilyen, 
a hol ügyvédek, gyárosok, iparosok, kereskedők 
stb. számára végeznek a jelentkezők írásbeli 
munkát, másolást, hirdetések expedícióját stb. s 
kapnak egy-egy napra 2 frank 50 centimeot. A 
cél persze: a jó munkást állandóan elhelyezni. 
A bázeli Schreibstube-nak 11 hónap alatt 14,000 
frankon felül volt a forgalma. 

Az élelmezési állomások csak éjjeli szállást 
és élelmi szereket adnak; de érte megfelelő mun-
kát kívánnak meg. Rendesen össze vannak kötve 
munkaközvetítő irodával is. 

Gyönyörű munkát végez a belmisszió a vasút 
és csatornaépítéseknél foglalkozó munkások kö-
zött is. E munkások között van rendesen a leg-
több elzüllött ember. Előképzettség e munkához 
nem szükséges. Elég az ásót ós a talicskát ke-
zelni tudni. Köztük aztán mindenféle bűn bőven 
burjánzik, főleg az iszákosság. A belmisszió utazó 
prédikátorok kiküldése által gondoskodik szel-
lemi ós ú. n. menageokkal anyagi szükségeikről. 
E menage-házak igen könnyen lebonthatók s 
ismét összeállíthatók ott, a hol a munka folytat-
tatik. Bennök konyha- ós hálóhelyiségek vannak, 
ez utóbbiak egymástól deszkafalakkal vannak elvá-
lasztva. A munkások itt teljes ellátást kapnak 
némi csekély clíjórt, a melyet napszámukból von-
nak mindjárt le. Italokat csak bizonyos, szüksé-
ges mennyiségig kapnak. Hitelezés nincs. Este 
10 órakor a házat bezárják. Ilyen berendezés 
volt a kiéli csatorna építésénél is. A munkáso-
kat a közeli helységek papjai gondozták, míg jó 
olvasmányokkal a schleswig-holsteini belmissziói 
egyesület látta el őket. 

Állandó jellegű baj a munkásoknál a jó és 
egészséges lakások hiánya. A szegényebb nép-
osztály lakásai rosszak és drágák. Scháfer kimu-
tatja, hogy Londonban a jövedelemnek 1 / í 0— l /8-&t 
kell a munkásnak lakásra adnia, Berlinben x/5 — 
Y4, Párisban Bécsben x /4—Vs'0^ s Budapesten 

is, Kolozsvártt is bizony jó egy negyedet, ha 
nem egy harmadot. A nyomorult lakásra aztán 
még fogadnak egy-két ágybérlőt s képzelhetni 
azt az erkölcsi és egészségi állapotot, a mi az 
ilyen lakásokban a kényszerhelyzet folytán előáll. 

E helyzeten a szeretet és nem a pénzszer-
zés alapján létrejött építő-társulatok kívánnak 
segíteni. Mühlhausenben (Elzászban) már 1853 
óta megvan a munkás külváros (Arbeiter-Vor-
stadt) s Boclelschwingh Biefeldben alapított egy 
egyesületet »Arbeiterheim« név alatt. Utrechtben 
magam is láttam azokat a rendkívül csinos 
munkásházakat, a melyeket a jótékonyság emelt 
s a hol rendkívül olcsón kapnak a munkások 
a szükségnek megfelelő, 1 — t szobás és konyhás 
lakást. Mindenik előtt kis, néhány négyszögölnyi 
kert van. A tisztaság, a tisztességes megelége-
dettség nyoma van mindeniken s míg a több 
szazra menő házak mellett elmegy az ember, 
mintha a falaikra felfutó rózsák s az előttük 
nyiló tulipánok attól a szeretettől virulnának, a 
mely e hajlókokat megalkotta. Vagy ott van 
Utrechtben az ú. n. Stephen-telep, a hol szintén 
munkások és munkásnők laknak olcsón, alig 
valamicskét fizetve. Családok, együtt szeretetben 
és az Isten iránt való félelemben. 

Az építő-társulatok főleg ar ra törekesznek, 
hogy lehetővé tegyék a magánszerzést, hogy a 
lakott ház lassanként hacld menjen át az illető 
munkás birtokába. így előmozdítják a takarókos-
ságot is s a kinek már csak egy házacskája 
van, az nem lesz egyhamar sociálista. Mühlhau-
senben pl. a munkástelepen meg van állapítva, 
hogy az építő-társaság beleegyezése nélkül az 
első 10 éven belül senki nem adhat ja el a há-
zát ós senkinek nem szabad albérlőket felvenni. 
Kinek-kinek a háza legyen az ő vára. A telepe-
ket vagy szövetkezetek csinálják, vagy pedig 
maguk a részvényesek csinálnak építési takarék-
pénztárat. Londonban egy gazdag úrnő, Hill 
Oktavia, úgy tett, hogy régi, de jól épített háza-
kat vásárolgatott össze, azokat helyreigazíttatta 
és olcsó munkáslakásoknak adva ki, a bérlők er-
kölcsi tisztasága felett is személyes érintkezéssel 
igyekezett őrködni. 

A gyári munkásnők még több erkölcsi ve-
szélynek lévén kitéve, mint a férfiak, ezek szá-
mára is állított egyesek ós egyesületek szeretete 
otthonokat, menedékházakat. Mez Károly freiburgi 
gyáros volt e téren a kezdeményező. Az általa, 
a saját gyárában dolgozó nők számára állított 
otthon igazán a szülői házat pótolta azoknak, a 
kiket a kenyérkereset kiszakított a családi kör-
ből. Ma már Németországon több ilyen »otthon« 
van ós pedig részint zártkörű intézetek, a melyek 
csak egy gyárban dolgozókat fogadnak be, részint 



nyilvánosak, a melyek különböző gyárakban dol-
gozók számára állítvák. A zártkörűeknek hatá-
rozott előnyük az, hogy közvetlenül magának a 
gyárosnak felügyelete alatt egészen családias 
jellegűek s rendkívül súlyt fektetnek a vallásos 
nevelésre. Rendesen egy diakonissa a vezető. Itt 
némi csekély díjért teljes ellátást élveznek a 
munkásnők s a bennlakókon kívül ocla senki be 
nem mehet. Az esti órákban kézi vagy házi mun-
kával foglalkoznak. Minden napot házi .ájtatos-
sággal kezdenek ós végeznek. Vasárnap isten-
tisztelet, meg felolvasás és társas szórakozás 
(énekóra) az ünnep szentelése. E zártkörű ott-
honokban még a gyári munkában is adnak okta-
tást, valamint írásban, olvasásban stb. Ez persze 
a különböző gyárakban dolgozó nőkre nézve mind 
nem lehetséges a számukra állított otthonokban. 

Hát nálunk ki kérdi meg, hogy a mi mun-
kásaink ós munkásnőink mit csinálnak ? Milyen 
a lakásuk? Es van-e csak egyetlen hely is szé-
les Magyarországon a munkásosztály számára, 
a hol szabad idejét eltölthesse a kávéházakon, 
korcsmákon és lebujokon kívül ? Ott a hosszú 
vasárnap délután — azt valahogy agyon kell 
ütni ! Ha nem lehet nemes szórakozásban, agyon-
ütik dorbézolással és sokszor a vasárnap délután-
nal együtt agyon verik egymást is. Tessék meg 
kérdezni a mentő-egyesületet ; majd az elmondja 
a munkaszünetes vasárnapok történeteit. 

Igen a munkaszünetes vasárnapok ! Szinte 
jobb volna, ha nem volnának azok, ha egyszers-
mind a munkaszünet meg nem szenteltetik. 

A vasárnapra feltétlenül szükség van, még 
ha ezt tisztán társadalmi szempontból veszszük 
is. Vasárnapi nyugalom nélkül az emberek erői 
nagyon hamar elhasználtatnak és a családi élet 
is a nép munkásosztályánál teljesen elhanya-
goltatik a szakadatlan munka között. Nagyon 
bölcs volt a vasárnapi munkaszünet törvényben 
való kimondása; de most már az egyháznak kell 
gondoskodnia, hogy a vasárnap meg is szentel-
tessék. Erre a célra alakult a külföldön pl. a 
»Schweizer Gesellschaft für Sonntagsheiligungcc, 
a »Feierabend Verein«, a vasárnapi egylet nők 
számára stb. A vasárnap megünneplésének leg-
kiválóbb példáját Skócia nyújtja, a hol igazán 
az Urnák napja ez. Teljesen szünetelő munka ós 
zsúfolt templomok. Pihenése a testnek és erő-
merítése a léleknek. 

Ehhez természetesen magának az egyháznak 
is igen sokoldalú működése szükséges, nemcsak 
az az egyoldalú, a mi nálunk folyik. Városok-
ban szükséges az ú. n. városi misszió, falvakban 
a gyülekezet ápolása (Gemeinde-Pflege) és min-
denütt a biblia- és vallásos iratok terjesztése, 
valláserkölcsi felolvasások ós bibliai órák tartása. 

a különböző egyleti tevékenység ós a keresztyén-
ség védelmére irányuló előadások, a melyek mu-
tassák ki a mai tudás világánál a keresztyénség 
alapjainak igazságát úgy a nép, mint a művel-
tebbek előtt. 

Hadd szóljak még néhány szót ezekről. 
A városi misszió úttörője, Nasmith Dávid 

volt, a ki Glasgowban 1826-ban nyolc városi misz-
szionáriussal kezdte meg a munkát . A londoni 
városi misszió 1835-ben alakult meg s sokáig 
állott ennek az ólén Lord Shaf'tesbury. Ma körül-
belül 400 ilyen misszionárius dolgozik London-
ban a legkülönbözőbb társadalmi osztályok között 
(katonák, munkások, kocsisok, prostituták, rend-
őrök, elhagyott gyermekek stb.). Itt a városi misz-
szió az egyháztól külön van szervezve. A misz-
szionárius azt az utasítást veszi : »Látogassa meg 
az Önnek kijelölt kört, hogy ott terjeszsze a 
Krisztus váltságának ismeretét ós hogy minden 
lehető módon jót tegyen velük. Olvassa előttük 
a bibliát s felolvasás s beszélgetés közben mu-
tassa fel az ember bűnösségét, a hit által való 
megigazulást, a megtérés szükségét, és a szent 
életben való járást. Kösse mindenkinek lelkére 
a szent könyv tanulmányozását, a nyilvános isten-
tiszteletek látogatását s vésse a szülők szivébe, 
hogy gyermekeiket becsületesen neveljók« stb. 
(L. Scháfer i. m.) 

Németországon az egyház szervezte a városi 
missziót. A legjelentékenyebb munkát e téren 
Berlin fejti ki ; de van szervezett városi misz-
szió még Stuttgartban, Drezdában, Frankfur t a/M.-
ban, Lipcsében,Magdeburgban,Karlsruheban, Mün-
chenben, Königsbergben stb. E városi missziókban 
futnak össze a testi és lelki nyomor enyhítésére 
törekvő munkák szálai. Az egyesületi lelkész az 
egész városi misszió személyes központja, az 
egyesületi ház a gyűlhelye. Egy-egy ily épület-
ben a lelkész lakásán kívül van egy nagyobb ós 
több kisebb terem összejövetelek, bizottsági és 
választmányi gyűlések tar tására stb. A legkülön-
bözőbb "egyesületek jönnek itt össze, hogy így 
is kifejezzék törekvéseik egységét. A misszioná-
riusok jelentései tárják azután fel a jelentkező 
és segítségre váró bajokat. S a míg így segítenek 
az egyletek öntudatos munkájában, önálló fel-
adatuk az, hogy igyekezzenek az egyház számára 
minél többeket megtartani, sőt megnyerni ós bib-
lia-magyarázatok tartásával, beszélgetésekkel, va-
sárnapi iskolákkal, jó könyvek terjesztésével ós 
az iljúság gondozásával. Az ő feladatuk az elbo-
csátott fegyencek körül is a szeretet munkáját 
gyakorolni; a szegényeket, erkölcsileg bukottakat 
stb. gondozni. 

A bibliákat a bibliaterjesztő társulatok, a 
vallásos iratokat pedig az ú. n. Tractatus-társa-



ságok adják e misszionáriusok kezébe, hogy vi-
gyék a nép közé a kijelentésnek felséges okmányát 
ós a vallásos, hivő lelkek építésre ós épülésre 
szánt alkotásait. 

A bibliaterjesztő társaságok között a leg-
nagyobb az egész világra kiterjedő angol »Brit 
és külföldi bibliaterjesztő társulata, 1804-ben ala-
píttatva. De Európa majdnem minden prot. egy-
házának van ilyen társasága. Nálunk Wimmer 
volt felsőlövői ág. hitv. evang. lelkész kisórlette 
meg egy ilyen társaság szervezését. Ki is adták 
az ú. n. Kőszegi bibliát (1846) néhány buzgó 
prot. férfiú támogatásával; de nagyobb mozgalmat 
nem tudtak támasztani. A mult évben Pozsony-
ban alakult egy 'kis társaság, a mely főleg a 
Kámory-féle fordítást kívánja terjeszteni. Két evan-
géliumot és teljes bibliát ki is adott; de szélesebb 
körű munkájáról nem hoz a hír semmit erre mi 
felónk. Roppant nehéz is a versenyt felvenni az 
angol óriási társulattal, a mely 326 nyelven az 
egész világra viszi az életnek könyvét néhány 
millió példányban. 

Tractatusok alatt azokat a rövid kisebb ter-
jedelmű, valláserkölcsi, közelebbről evangeliumi 
szellemben írott népies iratkákat értik, a melyek 
tanulságos nemesebb tartalmuknál fogva különö-
sen építésre vannak szánva. Ezeket millió számra 
adják ki az angol Tract Society, a Christliche Vé-
réin, Wuppervölgyi t raktatus társaság, a «Haupt-
verein für christl. Erbauungschrif ten, a calwi 
Verlagsverein stb. Hazánkban is a Tract Society 
adott és ad ki folytonosan ilyen vallásos iratokat; 
de újabban a M. Pr. Irodalmi Tásaság is foglal-
kozik ezek kiadásával »Koszorú« cím alatt. Eddig 
30 füzet jelent meg e vállalatban (egy-egy füzet 
4—6 kr ) s ezekből már mintegy 70—80000 pél-
dány forog közkézen. A Luther Társaságnak is 
vannak ilyen népies kiadványai. Ezek terjesztése 
kiszámíthatatlan áldással jár s a legjobb terjesz-
tők mindenütt a helyi viszonyokkal teljesen isme-
rős, buzgó, hivő keresztyének. Ezek minden col-
porteurnél , könyvelárusítónál többet érnek. A 
lelkipásztorok munkájának félig elébe jönnek az 
ilyen olvasmányokon épülő lelkek ; de más-
felől meg betetőzik az t a munkát, a melyet a 
lelkészek megkezdettek. Ily munkákból lesznek 
nálunk is megalapíthatok majd azok a vallásos 
népkönyvtárak is, a melyek külföldön már csak-
nem minden helységben virágoznak. 

Ma már a természettudományok is erősen 
hangsúlyozzák az emberre a környezet hatását 
ós mindenki tudja, hogy a gyakran ismétlődő 
benyomások minő átalakító befolyással vannak. 
De a keresztyén hitben munkás szeretet azt is 
tudja, hogy minden írásnál nagyobb hatással van 
az élőszó, az élő hitnek közvetlen benyomása. 

Azért a templomi igehirdetésen kívül kisebb-
nagyobb körben biblia-magyarázati órákat, vallá-
sos összejöveteleket tart, valláserkölcsi felolvasá-
sokat rendez és hitvédelmi — apologótikai — 
előadásokban mutat ja fel a keresztyénség örök 
igazságait, a melyeket a modern tudás meg-
megpróbál ugyan ostromolni, de megdönteni 
nem tud. 

íme, mintegy Iíaleicloskopban, a megnyerő, 
a hódító szeretetnek munkái. Bámulatos találé-
konysága azoknak az Istent szerető sziveknek, 
a kik az embereket is szeretik ós bámulatos 
ereje és kitartása annak a hitnek, a mely telje-
sen tisztában van az ő Istenével! 

Az evangelium erő, még pedig Istennek ereje 
minden hívőnek üdvösségére! 

A hit nem ábránd, hanem munkára keltő 
ós munkában nyilvánuló hatalom 

A szeretet nem órzelgós, hanem egy világot 
megtartó, megváltó, megnyerő ós megszentelő 
erő. Az egyetlen, a mely megosztásában csak 
növekedik ós a mely soha el nem fogy. 

Es az a reménység, a mely alatt a hit a 
szeretetben munkás, soha meg nem szégyenít, 
mert Az, a ki meggyőzte e világot, maga biztat: 
»Ne félj kicsiny sereg, mert tetszett a ti Atyá-
toknak, hogy néktek diadalmat adjon!« 

Akarjuk-e a diadalmat a Krisztussal? 
Akkor munkálkodjunk Ő vele! 

Kenessey Béla. 

Küzdelem a hit és babona között. 
III. 

Még a Szentlélekben való hitről kell pár szót szó-
lanunk. 

E téren sokan talányokat látnak, pedig a kérdés is, állás-
pontunk is igen egyszerű. Nem azt mondjuk, hogy — Kőhler 
tanár szavait idézve — »a Szentlélek úgy tekintessék, 
mintha Istennel szemben külön személy volna, oly módon, 
mint mi emberek külön egyének vagyunk Istennel szemben. 
E felfogás ellenkeznék a Szentháromság ősi tanával és 
meddő tanítás volna. Ellenkezőleg mind a hitünk, mind 
a tapasztalatunk arról tesz bizonyságot, hogy a Szent-
lélek által az Istenből kisugárzott és belénk helyezett erőt, 
isteni adományt nyerünk. Lelkében Isten velünk szemé-
lyesen érintkezik. Isten Lelke velünk szemben önálló sze-
mély, és Benne velünk magának az Istennek személye 
érintkezik*. 

Senki sem tagadhatja, hogy Kőhlernek e felfogása 
teljesen megfelel az írásnak. Már most hogy viseltetnek 
vele szemben az evangeliumi és a pápista egyházak ? Mert 
itt csak az egyházak álláspontjáról lehet szó. »Az igazság 
Lelkét a világ be nem veheti, mert nem látja és nem is-
meri.« (Ján. 14, 17.) 



Sajnos, konstatálnunk kell, hogy itt is annyi a tév-
hit, hogy köteteket lehetne róla írni. Csak néhányat aka-
runk jelezni belőlük. 

Mindenki elismeri, hogy egyházi életünk nem fejlődik 
annyira, a hogy az kívánatos volna; hogy a nagy töme-
gek a hit dolgában közönyösek, hogy szegényes egyházunk 
a világ politikai és szellemi hatalmasságai előtt igen cse-
kély, sőt olykor szolgai szerepre szorítkozik. Fáj nekünk, 
de így van. Reméljük, hogy minden jóra fog változni. De 
melyek legyenek ezen átváltoztatás eszközei? 

Sokan nemes okok által indíttatva az egyházi köze-
geknek az állammal szemben való viszonyának megvál-
toztatásában s e közegek szervezetének reformálásában 
látják a jobb jövő feltételeit. A politikai hatalmaknak 
nincsenek isteni jogaik és kötelességeik, azért ne is korlá-
tozzák az egyházat semmiben sem. A hitközségek válasz-
tott képviselői nagyobb hatáskörrel bírjanak. Az egyház-
kormányzatnak inkább személyi jellege legyen és személyes 
kormányzat vitessék belé. Ilyen és ehhez hasonló követe-
lései vannak a legtöbbeknek, és sok tekintetben igazuk 
van. De ily módon megsegíthető-e az egyházak ügye? 
Hiszen lutheránusoknak és reformátusoknak vannak püs-
pökeik, mindkét egyháznak vannak zsinataik, konventjeik, 
közgyűléseik — képesek-e ezek az egyházi élet tespedé-
sét feltartóztatni, vagy holt községeknek a magasságból 
új életet hozni? Nem babonaság-e, ha emberi intézkedé-
sektől, emberi szervezettől várjuk, hogy Krisztus testét, 
az anyaszentegyházat belsőleg és gyökeresen megjavítsa ? 

A kik egyedül ily emberi dolgokban bíznak, azok 
akaratlanul téves felfogást támogatnak. E felfogás szerint 
a Szentlélek csak a község lelke, az összesség szelleme, 
a mely hajdan Krisztustól vette eredetét és most az em-
berszeretet müvei által, melyek gyakorlásában Jézus a 
példánykép, Isten országának él. így az egyház önmaga 
csinálná történelmét, saját lelke vezetné a magasba vagy 
sülyedésbe, a szerint, a mint tagjai közül a hivők vagy 
a közönyösek vannak-e túlsúlyban. Ámde a ki ezt hiszi, 
bármennyit emlegesse is a szellemieket, tényleg csak a 
véges szellemekben, az emberek lelkében hisz és nem az 
Isten Szentlelkében. Ám az emberi szellem csak véges szel-
lem, mely testtől született, mely épen ezért csak testi, 
gyarló és erőtelen, melyre nem lehet támaszkodni. 

Mi teljességgel nem ezt, hanem azt hiszszük, hogy 
Isten a maga Szentlelke által egyházunkban mindig jelen 
van; hiszszük, hogy valamint isteni fenségében minden 
egyesnek szivét meghatja, megvilágosítja és vezeti, úgy 
a hogy akarja, és ott, hol azt az Isten országa számára 
üdvösnek tar t ja: azonképen az egyház életét és történe-
tét is Ő teremti és ő kormányozza. Hiszszük, hogy ha a 
Szentlélek nem hat bennünk és általunk, akkor >a vilá-
gosság bennünk sötétséggé válik, a só megízetlenül, a 
bölcsészet üres szójátékká fajul, a vallás templomi parádé 
lesz« (Hamann). De még azt is hiszszük, hogy ha a Lélek 
szivünkbe vési a Krisztus szent képét és belőlünk aláza-
tos, hivő és erélyes embereket alkot, akkor majd az egy-
ház is megkapja az őt megillető testet, még pedig az 

apostol szavai értelmében, t. i. a hol »az Úr Lelke van, 
ott van a szabadság«. Míg a Szentlélekben hiszek, hiszem 
egyszersmind az egyház jobb jövőjét, az Isten országa 
bekövetkezését, és az Úrnak és a Krisztusnak végső 
győzedelmét. 

A római egyház a pápa tanhivatalához köti a Lelket, 
mintha az nem lakozhatnék bárhol! E tanhivatalt, melv 
hajdanta a zsinatok által kezeltetett és 1870 óta az úgy-
nevezett Krisztus helytartója által szeretne az összes ke-
resztyénség élete és hite felett dönteni, csalatkozhatatlannak 
nyilvánították. E helyen fölösleges tüzetesebben kifejtenünk, 
hogy ezekről az írásban szó sincs ; hogy bizonyságainkat 
egyedül a prófétákból és apostolokból merítjük, kiket 
az Űr Lelke megvilágosított. Fölösleges kimutatnunk, 
hogy mekkora babona egy gyarló ember csalatkozha-
tatlanságában hinni; hogy a pápa, ki Jézus mellett az 
Igének második testté válása volna, tulajdonképen csak 
bálványkép, ki előtt meghajolni egyértelmű a saját lelki-
ismeret és a Szentlélek általi megvilágosítás eltagadásával, 
a mi egy keresztyén ember méltóságával összeférhetetlen ; 
hogy ez visszaesést jelent a bálványimádásba, melynél 
végzetesebben az Istenben való életet semmi sem nehe-
zítheti meg. Legyen a római egyház jelenleg bármily fényes 
és hatalmas, az isteni rend e felforgatása miatt egyszer 
rettenetesen meg kell töretnie és majd megéri azt a nagy 
bukást, mely senkit sem kerül ki, ki Jézus szavát hall-
ván, azt nem cselekszi. 

Fejtegetésünknek végére jutottunk. 
Borús kép tárult fel szemeink előtt. Egyik oldalon 

tévhitet láttunk, mely materialismusában és közönyében 
Istent, bűnt és Megváltót tagad, ezért babonaságra vete-
medik, az anyag és a teremtmény csudaerejében hisz. 
Másrészt ott van egy meghamisított vallás, mely az Atyát, 
Fiút és Szentlelket vallja, de nem adja meg nekik az Őket 
megillető tiszteletet, hanem ember-kultuszával hasonló-
képen bálványimádást rendez be, és az igaz világosságot 
a szivektől elvonja. 

Korunk harca a hit és babona küzdelme. Töreked-
jünk arra, hogy e harcban a helyes álláspontot foglaljuk 
el. Valljuk őszinte lélekkel az Atyát, mennynek és föld-
nek mindenható Teremtőjét, és ne törődjünk vele, dicsé-
rettel kecsegtet vagy gúnynyal fenyeget-e érte a világ ? 
Valljuk hálás alázattal a Jézus Krisztust, Isten egyszülött 
Fiát, a mi Urunkat, üdvünk egyedüli közbenjáróját, ha 
a test fel is zúdul ellene, vagy ha szívünk el is csügge-
dez. Valljuk örvendező reménységgel a Szentlelket, a ki 
hatalmasabb az emberek minden erősségénél és minden 
intézményénél, a ki mindeneket képes megújítani. Azután 
pedig térjünk be kamrácskánkba és fohászkodjunk az 
Úrhoz: »Hiszek Uram, segíts hitetlenségemben!« Akkor 
küzdelmünk győzedelmes lesz és eljövend az Isten or-
szága és meglesz az Ő akarata, mint a mennyben, úgy 
a földön is. 

Witte D. után F. Gy. 



I S K O L A Ü G Y . 

A tanfelügyelet hatályosabbá tétele. 
Vele született szervi baja a hazai népoktatási tan-

felügyeletnek, hogy az iskolalátogatást, mely a tanfelügye-
letnek főfő hivatása volna, vagy egyáltalában nem, vagy 
nagyon hiányosan végzi. Csaknem eseményszámba megy, 
ha a tanfelügyelő iskolát látogat s vannak iskolák, melyek 
10—15 évben alig látják egyszer a tanfelügyelőt. 

Ezt a nagy baját kivánja orvosolni a közoktatásügyi 
miniszter alábbi két rendelete, melyeket tárgyuk fontossá-
gára való tekintetből egész terjedelmökben közlünk. 

Magok a rendeletek jól vannak csinálva. Helyes az 
intentiójuk, hogy a tanfelügyeletet a lábrakapott bürokra-
tikus irányzattól elterelve, hatályosbítani, fokozni kíván-
ják. Helyes a mód is, melylyel a tanfelügyelőket szigorú 
ellenőrzés és számadás alá helyezi a teljesített iskolaláto-
gatás tekintetében. így talán remélhető, hogy a megsür-
getett iskolalátogatás nem marad papiros-intézkedés, mint 
annyi más elődje. 

A rendeletek teljes szövege a következő: 

A vallás- é s közoktatásügyi m. kir. ministertöl. 

Körrendelet. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. 

71,311/96. A népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi 
XXVIII. t.-c. 5. §-a a tanfelügyelő főbb teendőit sorolja 
fel, és ezek között első helyen azt rendeli, hogy köteles 
a tanfelügyelő a tankerületében levő összes népoktatási 
tanintézeteket és kisdedővodákat vagy maga, vagy segéde 
minél gyakrabban, évenként azonban legalább egyszer 
meglátogatni és azokban a népoktatási törvény pontos vég-
rehajtására felügyelni. 

Hivatali elődeim több ízben irányították a tanfelü-
gyelők figyelmét a törvény ezen sarkalatos rendelkezésére, 
komolyan kívánván annak pontos, lelkiismeretes végrehaj-
tását; így az 1885. évi 18035, és az 1889. évi 411 eln. 
számú körrendeletben. 

A mult évi október hó 17-én 45,254. számú körren-
deletemben én is utasítottam a tanfelügyelőket, hogy műkö-
désükben különösen a tanítás sikerének fokozására, a 
valláserkölcsi nevelés biztosítására helyezzék a fősúlyt, e 
végből elengedhetetlenül megköveteltem, hogy a tanfelü-
gyelők és helyetteseik (a kir. segédtanfelügyelők, a feljo-
gosított tollnokok stb.) látogassanak meg évenként annyi 
iskolát, a mennyi a rendelkezésükre álló úti átalányokból 
kitelik, köteleztem a tanfelügyelőségeket, hogy az iskola-
látogatások alkalmával szerzett tapasztalataikat egy rend-
szeres iskolalátogatási naplóba röviden jegyezzék be s ezen 
naplót minden tanév végén hozzám terjeszszék fel. 

Ezen intézkedésemből kifolyólag szerzett tapasztala-
taim nyomán szükségesnek tartom ismételve és most már 
a leghatározottabban felhívni a kir. tanfelügyelőséget, hogy 
működésében —- a törvény rendeletéhez híven — első 
sorban az iskolalátogatásokra helyezze a fősúlyt. Elenged-
hetetlenül megkövetelem, hogy a kir. tanfelügyelő úr, vala-
mint a melléje rendelt segédtanfelügyelő és tollnok felváltva, 
az egész szorgalom-időnek nagyobb részét a székhelyen 
kívül eső iskolák alapos meglátogatására fordítsák. 

Kötelességévé teszem a kir. tanfelügyelőségnek, hogy 
minden egyes iskolalátogatásnál kellő tapintattal, a fennálló 
viszonyok figyelembevétele mellett különösen az ide mel-
lékelt íven említett körülményekre terjeszsze ki figyelmét. 

Vegye szemügyre az iskolaépületet, annak felszere-
lését s a felismert hiányok megszüntetése iránt az iskola-
fentartónál ott helyben és nyomban intézkedjék. Azután 
vizsgálja meg a tankötelezettség érvényre emelését, s ha 
mulasztást tapasztal, a községi elöljáróságot rögtön uta-
sítsa, intézkedéseit és rendelkezéseit az ív első lapján 
jegyezze fel. 

Most térjen át a kir. tanfelügyelőség az iskola bei-
életének, a tanítás eredményének megvizsgálására. Igye-
kezzék világos képet nyerni arról, vájjon a népoktatási 
törvény 11., illetve 55. §-ban elrendelt tantárgyak a tan-
terv szellemében és kellő sikerrel taníttatnak-e? A nem 
magyar tannyelvű népiskolában a magyar beszéd gyakor-
lása mutat-e olyan eredményt, a mely az életre is meg-
marad ? Fölismerhető-e az iskolában a hazafias szellem és 
a valláserkölcsi oktatás hatása ? Az iskola beléletének 
vizsgálásánál tartsa szem előtt a kir. tanfelügyelőség hiva-
tali elődömnek 1880. évi augusztus hó 9-én 1046. eln. 
szám alatt kelt körrendeletét, melyben az elemi népiskolai 
oktatás irányelvei körvonalozvák. A tapasztalatok az 
iskolalátogatási ív 2-dik lapján röviden feljegyzendők és 
ehhez képest a szükséges útbaigazítások a tanítónak, illetve 
tantestületnek megadandók. 

Különös súlyt helyezek arra, hogy a tanítók fizeté-
sének rendezéséről szóló 1893. évi 26. t.-c. valójában végre 
legyen hajtva. Vizsgálja meg tehát a tanfelügyelőség, váj-
jon a tanítók fizetése a törvény rendelkezései szerint pon-
tosan és kívánt mérvben van-e kiszolgáltatva. Ha a tan-
felügyelőség mulasztást vagy épen visszaélést tapasztal, az 
1894. évi 10,000 sz. alatt kiadott utasítás illetve a f. é. 
7548. sz. a. körrendeletem értelmében nyomban intézked-
jék, s ezt az iskolalátogatási ív 3-dik oldalán jegyezze fel. 

Az iskolai látogatás befejeztével, a mennyiben a 
tanfelügyelőség szükségesnek találja, értekezzék a község 
népoktatási ügyének rendezése iránt a helyi tényezőkkel, 
s a tett vagy teendő intézkedéseket az iskolalátogatási ív 
negyedik oldalán jegyezze fél. 

Láthatja a fennebiekből a tanfelügyelőség, hogy az 
iskolalátogatást a lehetőség szerint, egységes elvek szerint 
kívánom rendezni s azt akarom, hogy a tanfelügyelő a 
szükséghez képest mindjárt a helyszínén intézkedjék, tehát, 
hogy látogatásának nyoma, eredménye legyen. Ily módon 
a tanfelügyeletet, a mindinkább lábrakapó bürokratikus 
irányzattól elterelni s hatáskörét, a törvényes határokig, 
kiterjeszteni, fokozni kivánom. 

Minden oly tankerületben, a hol segédtanfelügyelő, 
avagy iskolalátogatásra feljogosított tollnok van alkal-
mazva, az iskolalátogatásban ezek is rendesen segédkez-
zenek s úti költségök a tanfelügyelőség úti általányából 
fedezendő. 

Minden iskolalátogatásról a mellékelt »Jegyzék* ro-
vatai a helyszínén kitöltendők (kapható ezen nyomtatvány 
a m. kir. tud. egyetemi nyomdában) s a jegyzékek össze-
gyűjtve minden év augusztus hó végéig egy összesített 
kimutatás kíséretében ide bemutatandók. 

Kötelességévé teszem a tanfelügyelőségnek, hogy a 
közigazgatási bizottságban minden hónapban havi jelen-
téseiben névszerint sorolja fel, hogy az előző hónapban 
mely községekben teljesített a tanfelügyelőség iskolalátoga-
tást. Budapest, 1886. december hó 31-én. Wlassics. 



Méltóságos Főispán Űr! 

71.311/96. A kir. tanfelügyelőségek részéről teljesí-
tendő iskolalátogatások szabályozása tárgyában egyidejű-
leg kiadott rendeletemet tudomás végett kapcsolatban hiva-
tali elődeim által ezen ügyben 1885. évi 18,035. és 1889. 
évi 411, valamint általam 1895. évi 45,254. sz. a. kiadott 
körrendeletekkel, van szerencsém Méltóságodnak oly fel-
kéréssel megküldeni, hogy a kir. tanfelügyelőséget e részbeli 
legfontosabb törvényes kötelességének buzgó teljesítésében 
állandóan ellenőrizni, és megkövetelni szíveskedjék, hogy 
ott, a hol a tanfelügyelőségnél segédszemélyzet (segédtan-
felügyelő. tollnok) van, ezek is látogassanak felváltva isko-
lákat, s hogy ebből eredő költségeiket a tanfelügyelő a 
hivatalos úti átalányból megtérítse. Gondja legyen Méltó-
ságodnak arra, hogy a tanfelügyelő a közigazgatási bizott-
ság rendes havi ülésein mindig jelentse be, mely közsé-
gekben történt a tanfelügyelőség részéről az elmúlt hóban 
iskolalátogatás. Ezen intézkedésem foganatosítása felől 
tegyen Méltóságod hozzám minden év július havában jelen-
test. Bizalmasan közlöm Méltóságoddal, hogy ha ezen intéz-
kedésemnek kivánt sikerét nem tapasztalnám, a tanfelügyelői 
iskolalátogatásokat a mostani útiátalány-rendszer beszün-
tetésével, az átalány összegének megfelelő hitel keretében 
úti számlára utaztatás által fogom biztosítani. Fogadja 
Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Buda-
pest, 1896. december hó §1 én. Wlassics Gyula. 

Protestáns középiskolák millennáris 
értesítői. 

II. 
Az általánosságban elmondottak után lássuk már a 

múlt 1895/96. tanévi prot. millennáris értesítőket. 
Ezek közül is — mint tavaly - mellőzni leszünk kény-

telenek az erdélyi szászokéit, nem abbeli elfogultságból, 
hogy német nyelven vannak szerkesztve, hanem azért, 
mert iskoláik századokon át kivonva magukat a magyar 
nemzeti életből s az életet átható, vezető kulturális törek-
vésekből, befolyást sem gyakorolhattak arra s így törté-
netük a magvar nemzeti művelődés keretén kívül esik. 
A magyar historikust még érdekelhetik, de a magyar pae-
dagógust annyival kevésbbé, mert a szász iskolák nemcsak, 
hogy hazánkban nem vittek irányadó szerepet,' hanem a 
közművelődés mezején sem vertek általánosan elfogadott 
nevelési elvek, tanrendszerek és módszerek feltalálása által 
mélyebb nyomokat. Annyit azonban elmondhatunk isko-
láink történeteiről, hogy azok több csinos illustrációval, 
ízléssel vannak kiállítva és gonddal megírva, s különösen 
a belső tanügyi állapolok megrajzolásában egyik-másik 
(pl. a nagyszebeni főgimn. története Albrich Károlytól) 
annyira kitűnik, hogy méltán óhajtjuk, bárcsak (ez a kivá-
lóság) ily mértékben volna meg sok magyar tanintézetünk 
történetében is. 

A mult évi millennáris értesítők közül öt a magyar-
nyelvű, ú. m. a békési ev. ref., békéscsabai ág. hitv. ev., 
besztercebányai ág. hitv. ev., karcagi ev. ref., rozsnyói ág. 
hitv. ev. gimnáziumokéi. 

A történetek írói a következők: a békésit megírta 
SéUey Péter, a békéscsabait Bukovszky János igazgató, 

a besztercebányait dr. Hazslinszky Rezső, a karcagit Szé-
kely József, a rozsnyóit Aravecz Mihály igazgató. Közü-
lök dr. Hazslinszky Rezső és Székely József történettaná-
rok, a többiek más szakon működnek. Azért említem ezt. 
mert a dolog természete szerint a történelemmel szaksze-
rűleg foglalkozók munkáihoz méltán nagyobb igényeket 
fűzhetünk. Dr. Hazslinszky Rezső neve a Századok olvasói 
előtt sem épen ismeretlen, tehát ő a szakirodalomban is 
működik. 

Illusztrálva jelentek meg az értesítők közül: a besz-
tercebányai egy képpel s egy alaprajzzal, a rozsnyói há-
rom képpel. 

Külső terjedelemre nézve az értesítők történeti részei 
így következnek egymásra: rozsnyói (nagy 8-adr.) 178 1., 
békési (kis 8-adr.) 127 1., békéscsabai (kis 8-adr.) 83 I., 
karcagi (kis 8 adrét) 42 1., besztercebányai (nagy 8-adr.) 
38 lap. 

Nemcsak külső terjedelemre, de belső tartalomra is 
legkiválóbb mű közöttük a rozsnyói ág. ev. főgimnázium 
története, mely jórészben az ottani ág. ev. egyház törté-
netét is magában foglalja. Hiszen a múltban közös sorsuk 
volt a protestáns egyházaknak és iskoláknak, egyszerre 
keletkeztek (a rozsnyói is) 526. jó és balszerencse közt 
elválaszthatatlanul össze voltak kötve s egyházi törvé-
nyeink szép kifejezése szerint az iskola ma is az egyház 
veteményes kertje. S hogy a múltban sokszorosan az volt, 
fényesen illusztrálja a rozsnyói ág. hitv. evangelikus fő-
gimnázium története. Helyes történetírói módszerrel indul. 
Szerzője nemcsak az egyház és iskola levéltárát kutatta 
fel, hanem a csetneki nagyértékű esperességi levéltárban 
is keresgélt. Felhasználta a kiadott forrásműveket (Rezik : 
Gymnasiologia. Mikulik: Magyar kisvárosi élet. Barthola-
maeidesz: Notitia Gömörien. Klanicza: Fata aug. Gonf. 
eccl. etcet.). Látszik, hogy nem adathalmazt, hanem min-
den oldalról megvilágított történelmet kivánt érdemes 
szerzője nyújtani. Az iskola külső képét meg is rajzolta 
emberül, csak az a kár, hogy vége felé már mintegy el-
lankad, vagy az adatok temérdekségét rendezni kellőképen 
nem tudja s krónikás modort követ. A tanügy belső álla-
potának festése már nem annyira sikerült, habár itt is lát-
szik az egész művön végigvonuló gond és fáradságos munka. 
Még a legszerencsésebb kezekkel van megírva az absolut 
korszak tanügyi állapota. Felsorolja az iskola e korbeli 
szervezetét, tankönyveit, tananyagát, sőt a mi a legérté-
kesebb és legfontosabb, jellemzi e korszak iskolai életét, 
a bürokratismust, melytől akkor annyira rettegtünk s 
melyben ma már nyakig vagyunk. Azt azonban semmi-
esetre sem helyeselhetjük, hogy a régebbi időből az is-
kolai törvényeket, tanterveket, memorandumokat, még pedig 
nagy terjedelemben latinul, az absolut korból két okmányt 
meg épenséggel németül közöl. Vagy fordítás, vagy bilin-
gvis kiadás, de az eredeti idegennyelvű okmány közlése 
ma épen nincs helyén oly műben, mely nem pusztán 
szakemberek számára készült. Kár, hogy csak egy pár 
tanár életével ismertet meg szerző, a többiekét homály-
ban hagyja. Érdekesnek tartom azon szerződésnek szóról-



szóra való közlését, melyet a főgimnázium még 1883-ban 
kötött segélyezés ügyében az állammal. Kivánatos, hogy 
mások is okuljanak rajta és belőle, és hogy ma még 
létező sok aggodalmakat és balhiedelmeket oszlasson el. 

A békési iskola történetét nagyon is in medias res 
kezdi szerzője, a ki az iskola okmányain kívül egyebeket 
aligha kutatott. S mert az iskolai naplót 1796-ban kezdi 
vezetni egy névtelen rektor, hát szerző is itt veszi fel az 
események fonalát. Nem disponáló történész, hanem kró-
nikus, az azonban dicséretére szolgál, hogy nem száraz, 
de vonzó, emelkedett stylusú és a tananyagok évről-évre 
való részletes elrecitálásától eltekintve, mindvégig érdekes 
művet ad. Általában hajlandó túlozni, s teszi ezt nemcsak 
a tananyag szokatlan terjedelemben való felölelése által, 
hanem a rektorok chartáinak s tanári fizetéseknek igazán 
apróra menő és gyakori közlése által is. Megfelelőt még 
csak szó nélkül hagynánk, de a jóból is megárt a sok. 
És teszi e részben a túlzást akkor, midőn a tanszellem-
ről, az ifjúság szelleméről, irányáról, kedvteléseiről sem-
mit sem szól, tehát az iskola belső életét ki nem dom-
borítja. A tanárok életrajzát sem közli, de oly részletes-
séggel, s annyi közvetlenséggel adja elő működésüket, s 
úgy igyekszik őket érdemök szerint jellemezni, hogy teljes 
képet alkothatunk magunknak az iskolában tanítóférfiak-
ról, s ezek között első helyen a nagy Hajnal Ábelről, a 
ki úgyis, mint tanár, úgyis mint pap és esperes annyit 
tett az intézet érdekében, hogy azt méltán Hajnal Ábel-
iskolájának lehet nevezni. 

A békéscsabai algimnázium aránylag még rövid életű 
1856-ban keletkezett s előbb, mint magántanintézet, 
1859-től, mint nyilvános áll fenn. Történelme könnyen 
áttekinthető, több részre osztott, de valami mélyre nem 
ható mű. Maga mondja a szerző az előszóban, hogy tör-
ténész nem lévén, célja nem tehetett más, mint tájékoz-
tatással szolgálni jelenleg az iskola iránt érdeklődőknek s 
kész adatgyűjteménynyel jövőben annak, a ki hivatva lesz 
az intézet megizmosodásával annak történetét megírni. E 
célját el is érte, az adatokat nagy szorgalommal, igaz, 
hogy nem nehéz helyről, összegyűjtötte. Kár, hogy a belső 
életet, tanmenetet csak nagy vonásokban rajzolja. 

A karcagi iskola történelme is, bár szerzője már 
történész, úgy külső terjedelemre, mint béltartalomra nézve 
kis igényű mű. Szinte azt a hatást gyakolja az emberre, 
hogy fáradságosabb kutatás nélkül, hamarjában van össze-
ütve. Forrásművek felhasználása, s levéltárak búvárolá-
sának csekély nyoma. A békésinél sokaltuk a buzgóságot 
és részletességet, de itt már keveselnünk kell. Beosztása 
még egészen helyes, t. i. két időszákot különböztet meg 
az iskola életében: 1. 1722—1848 ig, II. 1848—1896-ig, 
de ezen belől aztán alig szól a tárgyalás valamit az iskola 
belső tanügyi állapotáról, sőt annak még külső képe s 
folyamata sem látható eléggé. A tantervről és tananyag-
ról annyit említ, hogy a debreceni szerint és után taní-
tottak a nélkül, hogy a még mindeddig kellőkepen föl 
nem derített nagy kérdésnek, t. i. a főiskolák és parlicu-
láik közötti viszonynak taglalásába bocsátkoznék. A taná-

roknak nemcsak életrajzát nem közli, de még intézeti 
működésükről sem szól, egyszerűen a névsort adja. 

A besztercebányai 360 éves múltú iskolának csak 
húszéves története (1875 — 1895) van megírva a millen-
náris értesítőben, folytatásául Rosenauer Károly, volt 
igazgató nagyobb művének. A húsz év történelme ifjúi 
lelkesedéssel írt mű, de látszik, hogy szerző még nem 
eléggé tapasztalt, tájékozott s nem élte bele magát (hisz 
egy év óta van Besztercebányán) az iskolai életbe s an-
nak szellemébe. Mind a mellett művében, habár hiányosan 
is, mindazt feltaláljuk, a mit egy didactico-históriai mun -
kában kereshetünk. Két részre oszlik: általános és külö-
nös részre, amabban az iskola külső képe, ebben az 
iskolaépítés, belső institutumok, tanárok váltakozása, fize-
tése, tanítási tervek s azok alakulásai, a tanulóság lét-
száma, ingadozása, ennek okai, az ifjúság testi-lelki fejlő-
dése s végúl a tanszellem vannak feltüntetve. Látnivaló,, 
hogy szerzője tudja, mit kell s hozzáteszem azt is, hogy 
miképen kell írni. A tanszellemről szóló fejezet érdekes is, 
szép is, tanulságos is. Kár, hogy szerző magasabb paeda-
gógiai látókörét nem támogatja megfelelő tapasztalat. 

E helyen kell fölemlítenem, hogy több. hajdan prot. 
s ma községi vagy állami középiskola millennáris értesítő-
jében is becses adatokat találunk a prot. tanügy múltjára 
vonatkozólag, így pl. a nagyszalontaiban, a nagykálióiban, 
lőcseiben, losonciban (1894/95. évi). Különösen ki kell 
emelnünk a lőcsei állami főreáliskola történetét, melyet 
dr. JDemkó Kálmán, ismert történészünk írt meg igazi 
rátermettséggel, nagy alapossággal és szakavatott tollal. 

Hátra volna még végül hogy az önálló kötetekben 
megjelent millennáris, prot. középiskolai rnonographiákról 
szóljak, de ezekről majd közelébb. 

Alföldi. 

T Á R C A . 
II. Ferdinánd beatifieatiója. 

Abból az alkalomból, hogy Zichy Nándor gróf 
II. Ferdinánd osztrák császárt és magyar királyt Rőmá-
ban szentté akarja avattatni, írja Hpjtsv Pál az »Egvet-
értés«-ben az alábbi, jellemzően tanulságos dolgokat. 

Ez a II Ferdinánd csinálta meg a világ legvére-
sebb vallási küzdelmét, a harmincéves háborút. Mikor 
a fehérhegyi cs;- tában seregei leverték a cseheket, kegyet-
len boszút állott ellenségein. Egy nagy részöket, a leg-
előbbkelő családok tagjait vérpadra küldte, a többieknek 
jószágait kobozta el. 1621. június 21-én Prága piacán 
volt a fő executió. Reggel öt órakor kezdett működni a 
bakó, s négy óra alatt huszonnégy főurat fejezett le, 
hármat pedig felakasztott. Legelőször gróf Schlick János-
nak hullt le a feje. Egynek kivételével protestánsok voltak 
valamennyien, közöttük sok az öreg ember, úgy hogy 
tíznek közülök az életéve meghaladta együtt a hétszázat. 
Az egyetlen katholikus Czernin Dénes volt, a most is élő 

8 



gróf Czernin-Chudenitz nemzetségből. Ennek azért kellett 
meghalnia, hogy legalább a látszat megmentessék, s a 
vallási türelmetlenség ódiuma túlságosan kirívó ne legyen. 
A mellett 728 előkelő férfiúnak vagyona elkoboztatott s 
javaikból 43 millió folyt be a császár kasszáiba. Abban 
az időben megmérhetetlen vagyon. 

De a császár ez alkalommal is megőrizte a vallá-
sosság külső szinét. A kivégzések napján elzarándokolt 
Mária-Czellbe, s ott leborult a Szűz-anya képe előtt, viasz-
gvertyát tartva a kezében, buzgón imádkozott a cseh 
urak lelkiüdvéért, hogy legalább utolsó perceikben az 
egyházba visszatérjenek, s mint jó katholikusok menje-
nek a másvilágra. 

Ez a kegyes császár, a ki évente processziót veze-
tett a Bécs melletti Hernalsba. mert ott a katholikus hitet 
lutheránus isteni tisztelet tartása által meggyalázták, s a 
ki azt mondotta, hogy inkább akar egy pusztaság fölött 
uralkodni, semmint oly országon, mely eretnekekkel van 
tele ; még háladatosságot sem érzett azok iránt, a kik 
odaadó eszközei voltak. Magát Wallensteint is meggyil-
koltatta, a kinek legtöbbet köszönhetett. És ez mutatja 
lelkületének alacsonyságát. Magyarország ellen elkövetett 
tetteit nem említem. Azokat a fanatizmus ki tudja men-
teni. A Wallenstein elleni eljárást nem mentheti semmi. 
Ez a hatalmas férfiú a trónját mentette meg neki. Az ő 
hadvezéri tehetsége nélkül elveszett volna Ausztria. S ő 
tehetségén kívül vagyonát is áldozatul hozta. Negyvenezer 
katonát szerelt föl akkor, a mikor a császár — a kon-
fiskálások előtt — a zsoldot sem volt képes fizetni. És 
ennek az embernek el kellett esnie azért, hogy vagyonán 
elosztozhassanak. Titokban, összeesküvés gyanánt hatá-
rozták el megöletését. A császár 1634 január 24-én tit-
kos utasítást adott a hadsereg főbb tisztjeinek, hogy a 
hadvezérnek ne engedelmeskedjenek, de azért vele még 
huszonegy napig barátságos levelezést folytatott. * Kedves 
rokonnak* címezte s császári kegyéről biztosította. Wal-
lenstein egész környezete bele volt avatva a cselszövénybe, 
tisztjei meg voltak véve nagy pénzzel és még nagyobb 
Ígéretekkel, csak ő maga nem sejtett semmit. Kiadatott 
a titkos utasítás is elvesztésére, a nélkül, hogy megfosz-
tották volna a fővezérlettől. Február 24-én Égerben, Cseh-
országban ágyából mint beteget vonszolta ki három csá-
szári főtiszt: Butler, Gordon és Lesley, születésökre nézve 
angolok mind a hárman. Előbb hiveit koncolták fel gróf 
Terzka vacsoráján a titkosan oda rendelt dragonyosok. 
A halálos döfést egy Devereaux nevű tiszt adta meg a 
nagy férfiúnak, a ki egy jajszó nélkül esett össze. Va-
gyona többre becsültetett ötven milliónál. A legnagyobb 
részt magának tartotta meg a császár, a többit elosztotta 
a gyilkosok között. Még csak tisztességes koporsóra sem 
adtak belőle a meggyilkoltnak; rövidre szabták s lábait 
törték össze, hogy beleférjen. Hanem a császár meggyúj-
tatott száz darab viaszgyertyát a lelki üdvéért. 

Ezt a császárt akarja most a szentek közé avat-
tatni gróf Zichy Nándor. 0 tempóra, o móres! 

B E L F Ö L D . 

A soeialismus valláserkölcsi rombolásai. 
Szemelvények socialista iratokból. Intetem a soeialismus 

elleni védekezésre. 

Gyülekezeti tagjainak egyike, ki mint kisbirtokos, 
mellékesen korcsmárossággal is foglalkozik, decemberben 
fent járván a fővárosban, mindjárt akadt hű vezetője, ki 
elvezette a socialdemokrata pártvezetőség helyiségeibe, hol 
nyomtatványokkal látták el őt, felkérték, hogy itthon igye-
kezzék propagandát csinálni. Azóta ismét küldtek hozzá 
socialista lapokat, melyeknek némelyike már napok óta 
ki volt téve az itteni legolcsóbb, s csaknem kivétel nélkül 
reformátusokból álló földmíveskör asztalán, mikor tudo-
másomra jutván a dolog, meglátogattam őt s kellőleg fel-
világosítani igyekeztem. Ily úton jutott hozzám a »Nép-
szabadság« (első évfolyam 1896. dec. 25.) »Népjólét* (11. 
évfolyam 1897. jan. 1.) és »Népszava« (XXV. évfolyam 
1897. jan. 8 ) című szociáldemokratapárti havi lap, továbbá 
a »Népszava Naptár « s egyéb nyomtatványok. Az emlí-
tett lapok havonként, pénteken, jelennek meg, a nálam 
nem levő »Népjog«-gal együtt egymást követő sorban s 
ezeken kívül van a három havonként jelenő »Népakarat*, 
mely ötnek együttes előfizetesi ára 2 frt 40 kr., Budapestre, 
Wesselényi-utca 19/b sz. alá küldve. 

Mivel tapasztalatból és ez iratokból tudom, hogy az 
említett pártvezetőség agitációi folytán a soeialismus eszméi 
az alföldi földmíves-munkások körében is jelentékeny hódí-
tást teszen, mivel épen ezekből folyó hó 30. február 2-ig 
tervezett kongresszus van összehíva Budapestre: talán nem 
lesz felesleges ez iratokból némely szemelvényeket közöl-
nöm, mert hiszen nemcsak oly gyülekezeteink körébe 
jutottak, vagy jutnak be ez iratok, melyekből Budapestre 
munkásokul járnak fel napszámosok, hanem másokba is, 
mivel nagyobb vasútállomások III-adosztályú várótermei 
alkalmasok ezek terjesztésére s fel is használtatnak s azok 
mellett egyéb terjesztési módok is. Lássuk tehát e szemel-
vényekből. 

A karácsonyi cikkben azt mondja a Népszabadság, 
hogy a keresztyén vallás a türelem és szenvedés vallása 
lett a szereteté helyett, mert a szeretet, egyenlőség s béke, 
miket Krisztus — »a názárethi proletár« — hirdetett, 
csak szavakban élnek. »A szeretetből teljesen kiélesedett, 
osztályos ellentétek lettek, az egyenlőségből üres frázis, 
a békéből harc . . . A kizsákmányoltak harca a kizsák-
mányolóik ellen, a proletárok harca a kapitalizmus el-
len, de — »a proletaros megváltásának eszméje nem 
elmélet t ö b b é . . . A proletáros nyomora és szenvedése 
nem tarthatja fenn folytonosságát azon Ígéretek csá-
bító hatása alatt, hogy majd a túlvilág fogja őket 
megjutalmazni mindezekért*. A proletárok leszámoltak e 
frázisokkal. Tisztába jöttek azzal, hogy a menny ország-
beli jussukat átengedik kizsákmányolóiknak, maguk szá-
mára pedig a megélhetés módját akarják biztosítani itt 
a földön, mely nekik életet és az életre jogot adott« . . . 
A gyakorlati élet összes rugói bizonyítékot szolgáltatnak 
arra, hogy a földön van a tulajdonképeni mennyország, 
és itt a földön érhető az el* . . . mindazok által, »kik az 
élet fentartására és biztosítására becsületes munkálkodá-
sukkal érdemesekké teszik magukat*. Ugyanerre mondja 
»Népjólét*: »A burzsoák fittyet hánynak az egyháznak, 
hisz nekik már itt e földön van mennyországuk, a mun-
késnépnek pedig kenyérre való sincsen* s másutt hozzá-
teszi még azt, hogy »a milyen jellemtelen és félszeg a 
burzsoázia maga, ugyanolyanok az intézményei is. Például: 



parlament és zsandárrend; templom és kaszárnya; pol-
gári házasság papi áldással (!); felekezetnélküliség kötelező 
hittannal és templomi adóval; sérthetlen házassági intéz-
mény papi, katonai nőtlenséggel és bordélyházzal; isko-
lák hittannal, magas tandíjjal*. 

Az olcsón terjesztett Naptár pláne ily cikket is 
nyújt: »A szabadvallás keletkezése Németországban* s 
ebben dicsőíti szerző azon »szabadgondolkodású* férfia-
kat, kiknek egyike már 1844-ben kimondta, hogy »nem 
a biblia, hanem a bennünk élő szellem az igazság, úgy 
a hitben is ez a legerősebb tényező«. 

Másika pedig 1846-ban kifejezést adott ily nézet-
nek: »Mi nem akarunk sem a bigottság, sem a közönyös-
ség puszta formái szerint, mint más ezerek, továbbra egy 
egyházhoz sem tartozni, mert mi bensőleg attól elpártoltunk. 
Mi nem hiszszük az elzárt és kész, hanem egy előrehaladó 
s mindig tökélyesedő kinyilatkoztatását az igazságnak. 
Nekünk nem kell egy elzárt, egyházi felekezet, hanem egy 
szabad emberi társaság. Mi az észre bízzuk* stb. Aztán 
elmondja a cikk, hogy külországban mily sokan vannak, 
kik »szabadvallásúaknak nevezik magukat . . . a nélkül, 
hogy az egyházból kiléptek volna (a mi természetesen 
nem helyes)«, de a mellett pl. Németországban és Ausztria 
német részeiben körülbelül 100 szabadvallású község áll 
fenn 40,000-nyi taggal. 

A felekezetnélküliek alapelveit is szemlélteti szem-
ben a róm. kath. egyház hitnézeteivel. Lássuk ezekből is 
pár szemelvényt, elől a róm. kath., utána a »szabadval-
lásnak* által vallott felfogást . . . »Az ima a hitvallásban 
fődolog; Istennél eredményre talál s ez az ő Eik&rcitcji ̂ , 
»Az ima haszontalan és káros. Ennek helyét inkább okos 
meggondolás, önbizalom és tetterő foglalja el« . . . »A 
vallásban az észnek nem szabad mindenre kiterjeszkedni, 
itt hinni kell, ha mindjárt e hit kétesnek tűnne is fel«. 
»A vallásban, mint mindenben, mi az emberek által végez-
tetik, az én a döntő* . . . »E földi élet csak előcsarnoka 
az örök életnek« stb. »Mi azt tudjuk, hogy az embernek 
egy, e földi élete van csak* . . . »A földön az ember 
tökéletlen, csak az isteni kegyelem segíthet rajta*. »Az 
ember tökéletes lehet részben a természet ajándékai, 
részben saját ereje által*. 

A papokról ilyféléket olvashat ezekből alföldi föld-
műves hitsorsosaink serege. Pl. a Népjólét a lengyel pap 
Stojalovszky letartóztatásán keseregve mondja róla, hogy 
bezzeg az >nem csapott fel népbolondítónak, mint kar-
társai, ő a nép embere maradt és felvilágosította a népet. 
Megtanította ismerni a földi pokol ördögeit*. 

A kispesti plébánost ugyanez a lap így biztatja: 
»Csak rajta ti népbolondítók, végezzétek vakondok-mun-
kátokat, hisz ti veletek is fog olykor a nép végezni« és 
jól elbánik Veres József orosházi Ielkészszel, így szólván 
rá vonatkozólag: »a hol az egyik jelölt pap. a másik jelölt 
legyen a pokolbeli ördög, nekünk szociáldemokratáknak 
kötelességünk a papot megbuktatni, mivel az mindig rosz-
szabb, mint más. Á népek tudatlansága a mi legnagyobb 
ellenségünk, a papok pedig a tudatlanság terjesztői és a 
felvilágosodás ellensége, tehát azoknak nem teret engedni, 
hanem őket a térről leszorítani kell. Különben is zsarnok 
kormány papok nélkül nem is létezhetne és azért, ki egy 
papot pártfogásába vesz — az a zsarnok kormány védel-
mezőjévé és a tudatlanság terjesztőjének fegyvertársává 
válik*. (Sic!) 

A Naptár Dósa Györgyről adott történelmi jellem-
rajzában azt mondja: »Ha olvassuk, hogy mily hősileg, 
mily óriási lelki erőre valló magatartással halt, meg, a 
leggyalázatosabb kínzások közt, úgy önkénytelenül is meg-
erősül bennünk az a hit, hogy ilyen halált csak egy 

apostol szenvedhetett el, ki . . . mindenesetre elvből küz-
dött az elnyomó osztály ellen és meg volt benne az a 
meggyőződés, hogy a születési előjog, a vagyoni arány-
talanság és a nem dolgozás nem lehet igazságos társa-
dalom alapja*. A vagyoni egyenlőtlenség ellen küzdött, 
»így tehát valóságos előde volt mostani küzdőinknek. . . 
Ő bámulatos lelki erővel tűrte a kínos halált, mi pedig 
az ő példáján tanulva, kicsinylőleg fogadjuk az üldöz-
tetést*. 

Ugvane cikkben űz gúnyt szerző ama keresztyéni 
felfogásból, hogy Isten akarata szerint vannak s lesznek 
gazdagok és szegények. Kigúnyolja azt, mint a melyre 
támaszkodva »keresztyén szeretetből* nyomják el a sze-
gények millióit. 

A földmíves-munkásokat több helyen, erőteljesen 
buzdítják az iratok a munkásegyletekké szervezkedésre 
s a kongresszuson való képviseltetésükre. 

A »Népszabadság* azt tanácsolja, hogy *követel-
jék a munkások, miszerint bizonyos munka mellett bár-
mely munkás — legyen az férfi, vagy nő; fiatal vagy idő-
sebb, egyenlő munkadíjat kapjon. Pl. az aratásnál a ma-
rokvevő annyit, mint a kaszás, hogy így a gyermek és 
női munka korlátoltassék*. 

Mindenfelé meg kell nyerni »a munkásságot arra, 
hogy csak akkor vállaljon munkát, midőn annak meg-
kezdésétől legfeljebb pár nap választja el« ; számon kell 
tartani mindenfelé, hogy »milyen a munkásfelesleg, melyet 
a munkaadók nem alkalmaznak*. 

A »Mit akarunk« c. választási irat, mely állítólag 
felettébb nagy számban terjedt el, azt mondja, követeljük, 
hogy »a mezei munkánál szokásban levő, természetbeni 
fizetést töröljék el és pénzfizetést helyébe. Az átaljas 
munkát szüntessék meg és napszámra dolgozzanak. Az 
átaljas munka teremtette meg a túlhosszú munkaidőt (a 
rendes 12 óra lennej és a bérlenyomást. — A mezei 
munkásoknál munkaközvetítés legyen, melyet a munkások 
maguk vezessenek*. 

»Követeljük a feles és harmados földeknél a robot 
(uzsora) megszüntetését *. 

»Követeljük a népoktatásnak állami kezelés alá 
vételét s teljes elkülönítését a felekezetektől ; felekezetnél-
küli népiskolák alakítását minden községben; a tanköte-
lezettség végrehajtását azon szigorral, mely a sorozásnál, 
adóbehajtásnál szokásos . . . Ingyenes iskoláztatást az 
egész nép számára az iskoláztatás minden fokán s a 
vagyontalan tanköteleseknek az állam által tanszerekkel való 
ellátását * 

Sőt aztán azt is mondja ez irat: »Követeljük a 
14 éven alóli gyermekek munkájának megtiltását, és a 
14—18 évesek munkaidejének korlátozását 6 órára úgy 
az iparban, mint a mezőgazdaságban. 

A követelések közt ott van aztán az általános válasz-
tói jogra — 20 éven túli férfiak s nőkére — vonatkozó 
az általános sajtó- és korlátlan gyülekezési szabadságot, 
a toloncozás és cselédtörvény eltörlését illető követelmény. 
A munkaidő törvényes szabályozása stb. A kongresszus 
programmjában a védtörvényeknek a földmíves-munkásokra 
való kiterjesztése és új védtörvények alkotása iránti kívá-
nalom is. 

»Ha mindenki dolgozni fog, nem lesznek paráznál-
kodó gazdagok és éhenhaló nyomorultak«. 

»A socialdemokratapárt nem akarja, hogy here-
emberek jól éljenek mások munkáján . . . azt akarja, hogy 
mindenki dolgozzék, a ki bír s a munka gyümölcse azé 
legyen, a ki megteremtette*. Eszméi az egyedüliek, a me-
lyek hivatva vannak, hogy megváltsák a dolgozó emberi-
séget^ Ezért volt az, hogy mikor Temerinben socialista 



bírót választhattak, örömében így kiáltott fel a Népszava 
szerint a nép: »Éljen a világos megváltó socialdemok-
ratapárt!« 

Azt hiszem, nem tévedek, ha állítom, hogy a szociál-
domokrácia imminens veszélyt rejt magában úgy a keresz-
tyén valláserkölcsi, mint közelebbről az adózás elvén álló 
egyházi életre. Mindnyájan, kik a népéletet tanulmányozni, 
megfigyelni igyekszünk, tudhatjuk, hogy sokan, igen sokan 
vannak a földműves-munkások között, kiknek szivében 
előkészített talajra találnak a szociáldemokrácia eszméi, 
hát még az uradalmi cselédek közt! 

Nem fejtegetem, hogy az >urak« elleni panaszaik 
mikben s mennyiben indokoltak; nem szólok arról, hogy 
a szociális követelésekben mik a jogosak, mert hisz jól 
ismerjük azokat, s tudjuk, hogy azok nem a szociáldemok-
rácia, hanem a Krisztus akaratának követelményei. Csak 
arra kívánok jelenleg rámutatni, hogy itt ismét egy hatal-
mas indok van az intensív keresztyén munkásság gyakor-
lására, mert az már csak kétségenkivüli. hogy épen a 
legelégedetlenebb elem van leginkább távol az Ür hajlé-
kától, így hát a szószék hatalmas behatásától is. 

Bizony a gazdagság és szegénység válaszfalát os-
tromló szeretetmunkáinak minden téren való gyakorlása, 
továbbá a vallásos iratok s az eddigiek mellé az Irodalmi 
Társaság kiadásában egy, a szociálismus káros hatásai 
ellen irányult, józan, népies és lehetőleg legolcsóbban ter-
jeszthető füzet; aztán a kigúnyolt »bázalás«, de nem háza-
lás alakjában, hanem ott és akkor teljesített pásztori láto-
gatás alakjában, a hol és a mikor szükséges és épületes 
az ; ezenkívül az. hogy vallásos estélyek; megkezdésével 
sehol se várjunk arra. míg valaki e célra szép termet 
építtet; a szeretetteljes, buzgó vallástanítás az iskolában, 
evangelizálás azonkívül, meg az ifjakra való keresztyén 
hatás: mind-mind igen sürgőssé vált teendők evangeliumi 
egyházközségeinkben. 

Török-Szt-Miklós. Kutas Bálint, 
lelkész. 

R É G I S É G E K . 

Adatok az 1859-iki pátens történetéhez. 
4. T á j é k o z á s . * 

Az egyes gyülekezetek lelkipásztoraihoz s más elöl-
járóihoz az 1860-ik január 10-kén kelt vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelet ügyében. 

Miután a m. kormány azon szándéka, miszerint a 
célbavett új szervezet életbeléptetése az egyházkerületi 
gyűlések által kezdessék meg, nem sikerülhetett: most már 
egészen megfordítja a dolgot s közvetlenül az egyes gyü-
lekezeteken akarván kezdeni a szervezet életbeléptetését: 
a lelkipásztorokhoz fordul, ezeknek parancsolja meg az 

* Ennek a fontos iratnak a keletkezése következő. Mikor a 
pátens visszavonása érdekében Bécsben járt küldöttség értesült a 
január 10-ikí kormányrendeletről, mely arra utasítja a lelkészeket, 
hogy a pátens végrehajtására vonatkozó rendeletet két egymásután 
következő vasárnapon a szószékről hirdessék ki, Lónyay Menyhért 
indítványára elhatározta, hogy a papságot fel kell világosítani és 
határozott ellenállásra ösztönözni azzal a rendelettel szemben. A 
kivitellel Révész Imre debreceni lelkészt bízták meg, ki nyomban 
el is készítette a felvilágosító iratot, az úgynevezett Tájékozást, s 
a küldöttség utolsó ülésén felolvasván, az némi hozzáadással helyben 
hagyta. A tiszántúli egyházkerület március 1 —2-iki értekezlete hiva-
talos utasítás gyanánt az esperesi hivatalok útján minden gyüle-
kezetben köröztette. Ballagi G. : A prot. pátens és a sajtó, 33 1. 

Szerkesztő. 

új szervezethez vezető legelső tényleges lépést, a mennyi-
ben arra kötelezi őket, hogy az említett rendeletet, miu-
tán az velők közöltetett, a két legközelebbi vasárnapon 
szószékből a nép előtt felolvassák. 

llv körülmények közt tehát múlhatatlanul szükséges, 
hogy egyes lelkészek s gyülekezeti elöljárók az egyház 
törvényes jogainak alapjáról le ne tántorodjanak, hanem 
híven megmaradjanak azon s kövessék ők is azon törvé-
nyes és egyedül helyes irányt, melyet eddig a szabadon 
nyilatkozhatott kerületek és megyék követtek. E célra 
nyújtanak némi tájékozást következő sorok : 

I. 

A lelkészeknek mindenekelőtt meg kell szabadulni 
azon tévelygéstől, mint ha az említett ministeri rendelet-
nek általuk, vagy helvettesök, vagy segédök által szószék-
ben való felolvasása nem egyéb lenne annak puszta tudo-
másra való juttatásának így oly ártatlan lépésnél, melyet 
ők az egyház törvényes jogainak, saját hivatalos tisztük-
nek s lelkiismeretüknek sérelme nélkül könnyen megtehet-
nek ; mert ama rendeletnek akár eredetét és jogalapját, 
akár tartalmát és célját tekintsük, túl van minden kétsé-
gen, hogy annak felolvasása nem egyéb, mint az állam-
kormány autonomiánk elleni törekvésének tettleges előmoz-
dítása, oly tényleges lépés, mely nevezett rendeletet annak 
saját szavai szerint is tüstént életbelépteti. 

így kell felfogni ezen rendeletet, kihirdetésének mi-
voltát és horderejét a superintendenseknek, espereseknek 
s minden más egyházi hivatalnokoknak s e szerint már 
a lelkészek a nevezett rendeletet semmi szin alatt és sem-
iniképen ki nem hirdethetik következő törvényes okokon : 

1. A lelkészek nem polgári kormányrendeleteknek, 
hanem Isten igéjének hirdetői, egyedül ennek lehet helye 
a templom és szószék is. Ha fordultak is elő netalán egyes 
kivételes esetek; arra nézve ezek meg nem erőtleníthették 
a kitűzött átalános szabályt. A mi lelkészeink nem az 
államkormánynak, hanem az egyháznak tisztviselői; ha 
az állam bármit tudtokra akar adni a polgároknak, vannak 
neki erre számtalan saját organumai, melyeket e célra 
használhat. 

2. Határozottan eltiltja a lelkészt nevezett rendelet 
kihirdetésétől örök állandóságának nevezett (perpetua dura-
tura lex:) 1791. XXVI. t.-c. 4. §-nak első tétele, mely 
azt parancsolja, hogy az evangélikusok a vallásra tartozó 
dolgokban egyedül sa.ját egyházi elöljáróiktól függjenek; 
már pedig, hogy az egyházi szervezet csupán és egyedül 
vallásra tartozó dolog, túl van minden kétségen; részint 
azért, mert annak alapelveit egyenesen hitágazatok sza-
bályozzák ; részint és általában azért, mert a bizonyos 
szervezet, vagy alkotmány s abban minden változástétel 
a szabad és nyilvános vallás gyakorlatában törvények 
által biztosított vallásos társadalomnak lényegesen fogal-
mához tartozik, elannyira, hogy a ki az egyháznak saját 
szervezete fölötti rendelkezési szabadságát tagadja: az ta-
gadja egyszersmind magának a vallásos társadalomnak sza-
bad létezhetési jogát is. Az is bizonyos e pontra nézve to-
vábbá, hogy a polgári kormány-hatóságokat sem emberi, sem 
isteni törvények szerint a magyarországi evangélikusok 
egyházi felsőségének nevezni nem lehet. 

3. Nem hirdetheti ki az említett rendeletet a lelki-
pásztor azért sem, mert őt ettől az érvényben s gyakor-
latban levő egyházi törvények, kánonok határozottan eltilt-
ják. Valamint ugyanis az idézett országos alaptörvény az 
evangélikusokat egyházi dolgokban egyedül saját felsőbb-
jeiktől teszi függőkké: úgy kánonaink is világosan meg-
szabják, hogy a nem csupán egyes egyházat, de minden 



nagy, több egyházakat érdeklő fontosabb ügyekben az 
egyes gyülekezetek és lelkipásztorok semmi intézkedést, 
semmi lépést ne tegyenek. így a komjáti kánonok V. Kan. 1. a 
viszálykodások eligazítását, különböző ügyek eldöntését, egy-
házi törvények alkotását egyenesen zsinat tárgyául jelöli 
ki. A Gelei Katona-téle 11 és 12d. Kanon s általában a 
kánonok zárszava az egyházi rendtartáson való minden 
változtatást s a fontosabb dolgokban való minden intézke-
dést az egyes gyülekezetek, lelkészek, sőt egyházmegyék 
hatásköréből kivévén, egyedül nagy nemzeti zsinatok, 
vagy legalább a kerületi gyűlések hatáskörébe utasítják. 

4. Nemcsak egyes kánonok, hanem átalában káno-
naink s ezeken nyugvó egyházalkotmányunk organismusa 
is határozottan eltiltja a lelkipásztort és egyes gyüleke-
zeteket a fontosb dolgokban való minden indepenaens in-
tézkedéstől. A magyarországi evang. egyház ugyanis a 
reformátio kora óta folyvást senioratusok s superinten-
dentiák organikus kapcsolatában s fokozatos felsősége alatt 
áll. Ezen fokozatos társadalmi felsőséget erősíti meg a 
bécsi békekötést becikkelvező 1608. koronázás előtt t.-c. 
2. §-a; erről szól az 1791. XXVI. t.-c. 4. §-a is: ezt 
rendezte s alapította meg tisztábban a reformált egyházra 
nézve 1822. évi generál konvent is; ezen fokozatos tár-
sadalmi felsőség elve és szabálya vonul át minden káno-
nainkon, melyek a senioratusokat, superintendentiákat és 
megyei, kerületi s nemzeti zsinatokat az egyház-társadalom 
organismusának kiegészítő s nélkülözhetlen tagjaiként veszik 
föl s állapítják meg. A hol pedig ily fokozatos egyházi 
felsőség vau,ott függetlenségnek, independentismusnak, fejet-
lenségnek, melyeket mind a komjáti, mind a Gelei-Katona 
kánonok különben is általában s határozottan kárhoztat-
nak, semmi helye nem lehet. 

Ezen kánonokról pedig, melyeknek egész mivolta s 
egyes pontjai eként eltiltják a lelkészt az említett minis-
teri rendeletnek, mint egyházunk törvényes alkotmánya 
felforgatójának kihirdetésétől, az 1791: XXVI. t.-c. azt 
határozza, hogy azokat mindaddig, míg helyökbe az egy-
ház törvényesen másokat nem állít, sem hatósági paran-
csok, sem királyi resolutiók meg nem változtathatják. 

5. Nem hirdetheti ki a lelkész nevezett rendeletet 
azért sem, mert különben esküjét megszegné, nemcsak 
annyiban, a mennyiben a (presbyteriale regimenre) káno-
nokra s egyházi felsőség iránti engedelmességre, hanem 
annyiban, a mennyiben a pi esbyteriale regimenre meg-
esküdött. Hogy a rendelet kihirdetése a kánonok s az 
egyházi felsőség tényleges megsériése nélkül meg nem 
történhetik: azt az előző pontokban kimutattuk; de ellen-
kezik ama kihirdetés a presbyteriale regitnennel is, mely-
nek természete nemcsak abban áll, hogy az egyházi igaz-
gatásban a világi tagok is részt vegyenek, hanem főként 
abban, hogy az egyház az állam tényleges befolyásától 
függetlenül, a maga belügyeit önállólag s törvényes és 
illetékes hatóságai és képviselői által intézi. 

6. A dunamelléki, tiszántúli és tiszáninneni reform, 
egyházkerületek lelkészeit eltiltják ama ministeri rendelet 
kihirdetésétől saját egyházkerületüknek a közelebbi időkben 
hozott és. kibocsátott törvényes határozataik is, melyek 
szerint meghagyatik mind az egyes lelkészeknek, mind az 
egyház más hivatalnokainak, hogy a cs. k. nvilt parancs 
életbeléptetésére nézve segédkezet ne nyújtsanak s minden 
ez ügyre vonatkozó dolgokban az 1791: XXVI. t.-cikk 
4. §-a szerint egyedül saját egyházi felsőbbjeiktől függ-
jenek. Az egyes lelkipásztorok tehát akár egyházi, akár 
polgári úton vennék a kérdéses rendeletet: az elsorolt 
törvényes okok alapján egész szelídséggel és Hiedelemmel 
jelentsék ki, hogy ők annak kihirdetésére jogosítva teljes-
séggel nincsenek s ezen ügyben, mint szintén minden más 

ily dologban is utasítást és rendelkezést az erre egyedül 
illetékes egyházkerületi közgyűléstől várnak. Az elsorolt 
törvényes okokkal védelmezhetik a lelkészek magokat 
akkor is, ha az államhatóságok vagy törvényszékek által 
e részben megkérdeztetnek. 

Midőn a leikész a rendelet kihirdetését kivánó ható-
ságnak az elszámlált törvényes okokon illedelmesen meg-
felelt, tegyen a maga eljárásáról kimerítő jelentést a gyü-
lekezet presbyteriumához, a mely ezen törvényes eljárást 
magáévá tenni s részéről is vedelmezni s tettleg követni 
köteles, a presbyteriumban tett jelentés után értesítse a 
lelkész az egész ügyről hivatalosan a maga esperesét, a 
ki ha netalán az egyes presbyteriumok és lelkészek a 
kijelölt törvényes úttól eltántorodnának, azokat hivatalos 
tiszténél fogva a törvény útjára visszavinni s védelmezni 
köteles; s ha pedig bármi oknál fogva a lelkész odatán-
torodott, hogy nevezett rendeletet kihirdesse, a presbyte-
rium az elsorolt törvényes okokon jegyzőkönyvileg jelentse 
ki ezen törvénytelen eljárás elleni óvástételét, e rendelet 
végrehajtására vonatkozó minden utasítást egyedül az 
egyházkerületi közgyűléstől, az egyház törvényes felsősé-
geitől várjon s átalában az egyház szerkezetén való min-
den változtatást egyedül a törvényes egyházkerületi gyűlés 
körébe utasítson. 

Az egyház alaptörvényei ellen cselekvő, vagy izgató 
lelkészek, és mások ellen az egyházi törvényszékek fognak 
rendszerint és kánonaink értelmében eljárni, mint szinte 
azok ellenében is, kik az egyház belügyeire nézve, az 
egyházi hatóságok mellőzésével polgári kormányhatósá-
gokhoz folyamodnak 

Azon lelkészek pedig, kik az egyház törvényes jogai-
hoz való hüségökért sérelmet, fogságot, vagy bármi kárt 
s/.envednének, erkölcsileg biztosítva lehetnek arról, hogy 
az illető egyházközségtői, megyétől vagy kerülettől kárpót-
lást nyerendnek s hivataluk állandó lelkészszel betöltetni 
nem fog. 

II. 
Mindazon törvények, melyek az egyes lelkészeket a 

kérdéses ministeri rendelet kihirdetésétől eltiltják, kötelezik 
az espereseket, superinlendenseket, coadjutor és főcurato-
rokat is, és pedig kettős mértékben, mert ők tisztök sze-
rint a törvénynek őrállói s az egyház szabadságának 
védelmezői. Ennélfogva semmiképen nem tehetik azt, hogy 
a hozzájok megküldött rendeleteket tudomás vagy életbe-
léptetés végett a gyülekezetekhez vagy azok lelkészeihez 
megküldjék; mert az elsorolt törvényeknek ők is alatta 
állanak. A törvényes intézkedések egyező voltának lehető 
eszközlése végett a superintendensek minden fontosabb el-
járásaikról egymást hűségesen értesítsék. 

III. 
Az egyházközségi és kerületi gyűléseket a maguk 

törvényes alakjában s a kánonszerű gyakorlat szerint, 
midőn a szükség kivánja mindenütt meglehet és meg kell 
tartani a következő törvényes okokon : 

1. A nyilvános szabad vallásgyakorlat alapján, me-
lyet számunkra a linci és bécsi békekötések 1791: 
XXVI. t.-c. biztosítanak s mely gyűlések szabad tartása 
nélkül nem is képzelhető. 

2. Kánonaink alapján, melyekre megesküdtünk s 
melyeket hatósági parancsok, vagy királyi kibo^sátványok 
által megváltoztatni nem lehel. 

3. Az 1791 : XXVI. t.-c. 4. §-a alapján, mely ezt 
mondja: liberam főre Evangelicisconsistoriorum quorumvis 
celebrationem: 

Egyidejű másolatról közli Addm Kálmán, 
kecskeméti ref. esperes 



I R O D A L O M . 

** Az Eperjesi Széchenyi-kör Évkönyve dr. Hor-
váth Ödön szerkesztésében minap hagyta el a sajtót. Az 
1895/96. évre vonatkozó Évkönyv élénk világot vet fel-
vidékünk e fontos hivatást betöltő egyesületének buzgó 
és eredményes működésére. Közli Szmrecsányi Jenőnek, 
mint a kör elnökének arcképét, közli azután dr. Berze-
viczy Albert két beszédét, melyek egyikét a kör ezred-
éves díszgyűlésén, másikát pedig az országos közművelő-
dési egyesületek ezeréves kongresszusán tartotta. Ezután 
Csengey Gusztávnak »Váradi Antalhoz* című, Kubányi 
Bélának »Ezredév« című és Hamvas Józsefnek »Az ezer 
év* c. költeménye, Váradi Antalnak »Ezredév« c. drámai 
prológja és dr. Horváth Ödön titkárnak a díszgyűlési és 
közgyűlési titkári jelentései következnek, melyek részle-
tesen ismertetik a kör tevékeny működését, összes ada-
tait. Míg a vagyoni viszonyok felől a kör zárszámadása 
és költségelőirányzata tájékoztat. A csinos kiállítású Év-
könyv Kósch Árpád eperjesi könyvnyomdájából került ki. 

** Joh. Honter, der Reformátor Siebenbürgens cím 
alatt érdekes munkát írt és adott ki Bécsben, 1896-ban 
Joh. Höchsmann evang, lelkész. A munka nemcsak egyház-
történeti becscsel, hanem actualis érdekkel is bír. 1898-ban 
lesz ugyanis négyszáz éves fordulója Honter János szü-
letésének. Ezt a nevezetes évfordulót nagy ünnepélylyel 
szándékoznak megülni az erdélyi szász protestánsok. Köz-
adakozásból szobrot emelnek Honternek Brassóban az 
általa alapított gimnázium előtt s életrajzának megírására 
pályadíjat tűztek ki. Höchsmann fentebbi műve e törek-
vésnek a gyümölcse. Kissé egyoldalú biografia, a mennyi-
ben Hontert inkább csak mint theologust, mint a szász-
föld reformátorát méltatja. Tudományos és általános kul-
turális működését azonban nem domborítja ki eléggé. 
De a hitjavító Honter élete, egyházi működése, reformátori 
hatása kimerítően, kiváló tárgyismerettel és erős egyházi 
öntudattal van méltatva. Magyar nemzeti szempontból is 
kielégítő felfogásnak hódol. Nem túlzó szász s nem ma-
gyargyűlölő. Honter János kétségkívül egyik kimagasló 
alakja a magyarországi reformációnak. Ő adott határozott 
irányt és kultúrpolitikai keretet a szászok reformációjá-
nak. ő állította fel hazánkban az első állandó könyv-
nyomdát. Ö alapította a mai nap is virágzó brassói ág. 
h. ev. gimnáziumot. Sok oldalú irodalmi s különösen 
theol. tudományos munkássága kora egyik legkiválóbb 
tudósai közé emeli, kit Luther, Melanchton és Verancsis 
Antal is a legnagyobb dicsérettel emlegetnek. Szász hit-
testvéreink igen derék és dicséretes munkát végeznek, 
mikor e valódi nagyság iránt a kegyelet adóját készülnek 
leróni. 

** Az ezredéves irodalom rendszeres könyv-
jegyzékének összeállításán dolgozik ez időszerint egy 
ösmert nevű bibliographus. Egy ilyen kézikönyv igen jó 
szolgálatokat fog tenni a kutatóknak és a nagy közönség-
nek, mert tartalmazni fogja mindazon könyvek jegyzékét, 

melyek a millenniummal foglalkoznak vagy annak alkal-
mából íródtak. A mű szerkesztője lapunk útján arra kéri 
mindazokat, kik hazánk ezredéves ünnepélyére valamely 
monográfiát, emlékkönyvet vagy egyéb hason irányú 
könyvet írtak vagy kiadtak, hogy annak egy-egy példányát 
a »Minerva« könyvkiadóhivatalnak Budapest, Klauzál-utca 
8. sz. beküldeni szíveskedjenek. 

** »A Magyar Nemzet Története« című tízköte-
tes nagy munkának (millenniumi kiadás) hatodik köteté-
ből most jelentek meg a 9 0 , 91., 92. füzetek, melyekben 
Angyal Dávid tovább folytatja »Magyarország történetét 
III. Ferdinándig« és ennek a korszaknak legmozgalmasabb 
időszakát tárgyalja, melyet az akkori események kiváló 
vezérférfiáról, »Bethlen Gábor korának* szoktak nevezni. 
Angyal a pápás párt vezérférfiának, Pázmány Péter bibor-
noknak szerepével kezdi e monográfiát; majd a vallási 
sérelmekről nevezetes 1618- és 1619-iki országgyűlések 
eseményeit, ismerteti nagy részletességgel és folytatólag 
áttér Bethlen Gábor első támadására. A füzetekben igen 
érdekes szövegképek illusztrálják a korszak eseményeit: 
a képek többnyire egykorúak. Mümellékletei a következők : 
»Bethlen Gábor királyi zászlaja 1620-ból«, egykorú met-
szet után ; >11. Ferdinánd fogadja a népek hódoIatát« ; 
»Magyar lovas vitéz 1616-ból« ; Pázmány Péter és kora* 
Lotz Károlynak az Akadémiában levő nagyszabású fal-
festménye után készült fénynyomat stb. Egyes füzet ára 
30 kr. Kapható a kiadó Athenaeum-társaságnál és minden 
hazai könyvkereskedésben. 

E G Y HÁ Z. 

A vallásos felolvasások Dunántúl is szépen gya-
rapodnak. A pápai egyházi lap (3. sz.) egyszerre két helyről 
is tanulságos ismertetéseket közöl a belmissziói tevékeny-
ség emez ágáról. Az egyikben Pápa tevékeny lelkipász-
tora, az ifjú lelkű ősz Kiss Gábor közli a vallásos felol-
vasásokról a mult télen vezetett naplóját. E szerint összesen 
21 felolvasó estét rendezett, melyeken részint szabad elő-
adásokat tartott, részint az egyházi lapokban (a mi lapunk-
ból öt ízben), részint vallásos könyvekben (pl. Koszorú, 
Biblia női alakjai stb.) megjelent alkalmas közleményeket 
olvasott fel. Kiemelendő e közlésből két örvendetes moz-
zanat : egyik, hogy az estéken a theol. ifjak is részt vesz-
nek, még pedig rendesen szavalással; másik, hogy a 
felolvasó esték gyümölcseként Pápán ref. noegyesület van 
alakulóban. Érdekes továbbá, hogy a kezdetben 4—5 tag-
ból álló hallgatóság annyira megszaporodott, hogy az elemi 
iskola terméből a gimnázium nagy rajztermébe kellett 
átköltözniük.—A másik érdekes tudósítás Körmendről szól, 
hol a millennium emlékére gyülekezeti noegyesület alakult, 
melynek célja a gyülekezetben a segélyre szoruló szegé-
nyek gyámolítása, a szegény iskolás vagy épen árva gye-
rekek könyvvel és ruhával való ellátása. A segélynyújtás 
első sorban pénzzel, de esetleg ruházat és élelmiszer által 
is történik. Az egyesületet a gyülekezet ifjú pásztora, 



Fülöp József vezeti, ki a szegényekről való gondoskodás 
eme módját melegen ajánlja a gyülekezetek ügyeit szivén 
hordozó egyházi elöljáróságok figyelmébe. 

A lelki gondozás hatályosabbá tételét nem 
lehet eléggé ajánlani, eléggé sürgetni napjainkban. Minden 
módot és alkalmat fel kell a papságnak használnia, hogy 
a világi intelligenciát és népet magának föltétlenül meg-
nyerje, figyelmeztetve a művelt világi elemet a bekövet-
kezendő harcok veszélyeire. Nem elég a templomban tisz-
tán és lélekkel hirdetni az Isten igéjét, nem elég az iskolában 
és a lelkészi hivatalban helyt állani, hanem bölcs eura 
pastorális és öntudatos belmissziói tevékenység által oda 
kell vinnünk a dolgot, hogy a nép a papságban lássa 
igazi jóltevőjét és jogainak előharcosát. Fel kell keresnünk 
a népet a maga otthonában és ápolnunk kell a szívélyes 
jó viszonyt, hogy ha a pap szenved, érezze azt a vele 
összetartó nép s ha a nép szenved, fájjon az az érte élő 
papnak is. Bensőnek, elevennek, igaznak és szilárdnak kell 
lennie a szeretetnek és barátságnak, mely a népet, úgy 
áz intelligens, mint a kevésbbé intelligens népet a pap-
sággal egybefűzi . . . Egyről meg ne feledkezzünk soha s 
ez a prudentia pastoralis. Sok baj származik abból, hogy 
erről sokan megfeledkeztek a múltban és sokan ignorál-
ják szabályait most is. 

A csabai patronátus kérdése. Csaba város 
patronatusának régóta húzódó kérdése, a melyet a vallás-
és közoktatásügyi miniszter a napokban küldött leiratával 
végleg megoldani remélt, egy olyan stádiumba jutott, a 
melyből a kibontakozás meglehetősen nehéz lesz. A minisz-
ter ugyanis leiratában tudatja a várossal, hogy a király 
elfogadta a kegyuraságra vonatkozó javaslatait, a melyek 
szerint Békés-Csaba városának a róm. kath. egyház felett 
való kegyurasági jogot azzal a feltétellel adományozta, 
hogy a lelkészválasztásnál a nagyváradi lat. szer. kath. 
püspök kijelölési joga tiszteletben tartassék és a lelkészt 
a község képviselőtestületének és elöljáróságának katholi-
kus tagjai válaszszák. Továbbá, hogy a kegyúri terhek 
viselésének alapjául szolgáló húszezer forint tőke mint 
külön alap kezeltessék és az erre vonatkozó számadások 
a nagyváradi róm. kath. püspöknek beküldessenek. A 
miniszteri leirat tartalma nagy szenzációt keltett és szá-
mottevő körökben a kérdést még nem tartják megoldott-
nak. A képviselőtestület ülésén indítványt fognak beter-
jeszteni, hogy a nagyobbára protestáns lakosokkal bíró 
városban a vallási béke megóvása szempontjából a király 
kegyelmi tényt gyakoroljon és vonja vissza adományát, 
vagy pedig hogy hagyja meg a várost a kegyúri jog gya-
korlásában abban a formában, a mint azt Csaba 1853-ban 
gyakorolta, a mikor a képviselőtestület minden tagja válasz-
totta a plébánost. A kegyelmi tény megnyeréseért nagy 
küldöttség fog menni a királyhoz. 

Orgonaavatás volt a szatmármegyei Remete köz-
ség református egyházában. Az egyházi ünnepély alkal-
mával ifj. Országh Sándor mutatta be a szép kiállítású 
orgonát a szakértőknek és a közönségnek. Az orgona beeső 
kúprendszer szerint fontos és gyors működésű gépezettel 
készült és az országosan ismert Országh Sándor és fia 
budapesti cég munkája. 

I S K O L A . 

A középiskolai ügyosztály főnöke a kultuszmi-
nisztériumban, Klamarik János miniszteri tanácsos nyuga-
lomba vonul. 1883-ban került a minisztériumba és Trefort 
Csáky, Eötvös és Wlassics idejében 14 évet töltött a 
középiskolai ügyek élén. Újabb időben sokat támadták, 
azzal vádolták, hogy hazafias érzése nem elég erős, meg 
azzal is, hogy részrehajlással és kivételekkel kormányoz. 
Nem foglalkozunk e vádakkal. Mi csak azt tudjuk s kész-
séggel nyilvánítjuk is Klamarikról, hogy a középisk. tör-
vény végrehajtása s az országos tanári nyugdíjintézet 
létrehozása körül maradandó érdemei vannak. Egyházi 
iskoláink iránt kivált az államsegélyi szerződések létesí-
tése körül tapintatot és méltányosságot tanúsított. Közép-
iskoláink külsőleg (felszerelés, fizetés, helyiségek stb. dol-
gában) nagyot lendültek az ő idejében. Az azonban saj-
nálatos tény, s ezért a felelősség súlya talán nem is egé-
szen ő rá nehezedik, hogy a középiskolák ügye belsőleg 
ez alatt az idő alatt nem tartott lépést a külső gyara-
podással. Iránytalanság, kapkodás, külső nivellálás mellett 
belső elnemzetietlenedés, az eszményi és ethikai szellem 
meglazulása vett erőt az iskolán is csak úgy, mint a köz-
és magánéleten. A távozó osztályfő e tekintetben kényes 
örökséget, nehéz kérdéseket hagy utódjának. 

A lelkészárvák szeretetháza érdekében moz-
galmat indított a dunamelléki egyházkerületi értekezlet, 
melyet az egyházkerületi közgyűlés is támogat. Az 1896. 
évi közgyűlés erre vonatkozó határozata így hangzik: >Az 
egyházkerületi közgyűlés . . . a lelkészárvák részére felállí-
tandó szeretetház tervezetét különös figyelmébe ajánlja az 
egyházmegyéknek. Meg van győződve arról, hogy mindenik 
egyházmegye lelkesülni fog az eszme iránt s beható tár-
gyalás alá fogja venni a tervezetet Ugyanazért elhatá-
rozza, hogy efelől nyilvánítandó véleményöket a jövő évi 
kerület^ gyűlésre terjeszszék fel. Püspök úr pedig felkére-
tik, hogy külön is szólítsa fel a középiskolákat fentartó 
testületeket: mennyiben volnának hajlandók a lelkészárvák 
szeretetháza számára helyiséget a j á n l a n i — Ennek a hatá-
rozatnak testet adni az egyházmegyék s azokban az egye-
sek ügybuzgalma van hivatva. A tervezők jogosan remé-
lik, hogy a termékeny eszme jó földbe esik, meggyökerezik 
és áldásos gyümölcsöket termő fává növekedik, már a 
közel jövőben. Ez is egyik módja a lelkészi állás emelé-
sének, a lelkész-családok sorsa javításának, minek érde-
kében minden alkalmas eszközt egy szívvel-lélekkel föl 
kellene karolni. Különösen a lelkészi karnak kellene meg-
mutatnia, hogy a lelkészi állás javára, az árvaságra jutó 
lelkészcsaládok fölsegélésére irányuló mozgalmat sikerre 
akarja és tudja vezetni. Lelkészeink árváinak egy szeretet-
ház kebelében alkalmas neveléséről gondoskodni nemcsak 
elsőrendő kötelessége, hanem közvetlen érdeke is a lelkészi 
karnak, melynek szegényes hivatali fizetése és még szegé-
nyesebb gyámintézeti ellátasa s a folyton dráguló nevel-
tetési költségek miatt a lelkészek árvái manapság már 
csak ily jótékony intézmények szervezése által részesülhetnek 



állásuknak megfelelő neveltetésben. Melegen ajánljuk ezt 
a fontos ügyet mind az egyházi hatóságok és testületek, 
mind különösen a gyakorló lelkészek munkás szeretetébe! 
Lapunkat pedig készséggel fölajánljuk ez ügy javára: 
eszmecserére, adományok nyugtatványozására! 

Új osztály a kultuszminisztériumban. A köz-
oktatásügyi miniszter a népnevelési ügyeket tárgyaló 
Yí. ügyosztály keretében Vljd alosztály elnevezéssel a 
felekezeti, községi, magán és társulati elemi iskolák, vala-
mint az óvók ügyeinek vitelére új osztályt szervezett, 
melynek vezetésével Kacskovics Mihály dr. miniszteri tit-
kárt bízta meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Emléksorok — Radácsinak. A »Sárospataki 

Lapok« dolgozótársai a »Sárospataki Lapok® alakjában 
két nyomtatott ív terjedelemben »Emléksorok«-at írtak 
Radácsi Györgynek, a Lap volt szerkesztőjének, ki 10 éven 
át vezette a lap szerkesztését. Az emlékezők között ott 
van a tiszáninneni egyházkerületnek úgy szólva minden 
tollforgató embere. Ott a püspök és a főgondnok, kik me-
leg sorokban méltatják Radácsi szerkesztői érdemeit. Ott van 
Fejes István, Lévay József, Buza János, líévész Kálmán, 
Czinke István, Rácz Kálmán és Lajos, Kovách Károly. Nóvák 
Lajos, Tüdős István, Szuhay Benedek stb. A többi egy-
házkerületekből Baksay Sándor, Mitrovics Gyula, Qöröm-
bei Péter, Morvay Ferenc, Hörk -József, H. Kis Kálmán, 
Szlávik Mátyás, Bartha Béla, S. Szabó József, Futó Mi-
hály stb. küldtek emléksorokat a távozó szerkesztőnek. 
Adja Isten, hogy Radácsi barátunk megszabadulván a 
lapszerkesztés erőförgácsoló bajaitól, minél számosabb és 
értékesebb maradandó művel gazdagítsa egyházi .irodal-
munkat ! 

* Valláserkölcsi bomlás. Egy hit nélküli bizalom 
és reményvesztett, s magát túlélt társadalom képét mutat-
ják a naponkénti események. Ezt tagadni nem lehet. Evan-
gelizációra soha nagyobb szükség nem volt, mint most, 
a mikor az Úr szolgáiban is megrendül a hit és elvesz-
tik leikök egyensúlyát. Mély megdöbbenéssel vettük hírt, 
hogy az elmúlt héten két lelkész, egyik már rendes lelki-
pásztor, másik az Úr szolgálatára elkötelezett egyén, köve-
tett el öngyilkosságot. Amaz Nagy Lajos, encsencsi (Sza-
bolcsin.) ref. lelkész, ki a toronyból ugrott le és szörnyet 
halt; emez Pulnoky Fái, a sárospataki főiskola szénióra, 
ki Miskolczon intézett önmaga ellen három golyót s most 
a halállal vivődik. Hová vezet ez, ha így megy ? Ha a 
papok is egy sivár, vigasz nélküli, Istenről és magasabb 
erkölcsi rendeltetéséről megfeledkezett tömeg közé dobják 
magukat, a helyett, hogy hivatásuk szerint a fölé emel-
kednének s erős hittel, nagy lélekkel másokat is tisztább 
légkörbe emelnének ? Bizony itt az ideje az evangelizáció-
nak in capite et membris. 

* Melanchton születésének 400-ik évforduló-
jára, mely február 16-án lesz, nagyban folynak Német-
országon az előkészületek. Egyházi ünnepül február 1.4-ike, 
septuagesima vasárnapja van tervbe véve. Bajorországban 
az egyházi kormány elrendelte, hogy minden templomban 

emlékbeszédet, városokban külön ifjúsági isteni tiszteleteket 
tartsanak. Az egész Németbirodalomban mozgalom indult 
meg a végből, hogv Brettenben. M. szülővárosában köz-
adakozásból impozáns emlék, állíttassék s hogy a gyűjtés-
ből nagvobbszabású közalapot létesítsenek a szórványok-
ban élő hitsorsosok egyházi fölsegélésére. Értesülésünk 
szerint hazánkban is tartatnak Melanchton-ünnepek és egy 
nagyobb Melanchton-alap összegyűjtése van lervbe véve. 

* A zsidók száma a földön Lexis göttingai tanár 
adatai szerint összesen 7.403,000, kik közül 6.800,000 
Európára, 603.000 pedig a többi földrészre esik Az euró-
pai zsidók pedig a következőleg oszlanak meg: Oroszország-
ban van 3.600,000, Osztrák-Magyarországon 1.860,000, 
Németországon 568,000, Romániában 400,000, Hollandiá-
ban 97.000, Törökországban 80,000, Franciaországban 
56.000, Angolországban 46,000, Olaszországban 40,000, 
Bulgáriában 24,000 s Európa többi államaiban együtt-
véve közel 10,000. Minden tízezer lakos közül Romániá-
ban 7y4, Ausztriában 478, Magyarországon 418, Orosz-
országban 317, Hollandiában 216, Törökországban 143, 
Németországon 112, Bulgáriában 76, Franciaországban 
16, Olaszországban 12, Angolországban 12 a zsidó. — 
Ha áldás a zsidó a nemzeten, akkor nekünk bőven kijutott 
a jóból; ha csapás, akkor is nagyon kedvező a percentünk. 

* A genfi liberálisok a prot. diakonisszáknak a 
kórházban való alkalmazása ellen panaszt nyújtottak be 
az államtanácshoz. Ezek az »antipietistikus« urak azt 
állítják, hogy az ápolónők alkalmazása a lelkiismereti 
szabadság ellen van — mivel általuk elvész az intézet 
állami jellege. Kivánják, hogy az ápolókat a »tiszteletre-
méltó polgárok« köréből válaszszák. Úgy látszik, nincs 
ínyökre ezeknek az uraknak, hogy a diakonisszák veze-
tése alatt a kórház igen fellendült. Végre is az állam-
tanács elnöke méltányosság szempontjából kijelenté, hogy 
azok, a kik magukat nyiltan keresztyéneknek vallják, épen 
úgy képesítvék a közhivatalokra, mint a »szabad gondol -
kozás« emberei. Imé a szabadgondolkozók ugyancsak ki-
mutatják ám, hogy a türelem náluk csak frázis és nem 
valóság. 

* Az ausztráliai Wesleyanok missziója a Bis-
marck-szigeteken szép sikerrel munkál. E szigetek lakóit 
a hajósok mint kannibálokat kerülték eddig. A misszio-
náriusok 1875-ben telepedtek le köztük s ma 52 állomá-
son működnek és 2391 lelket vezettek Krisztushoz. Negy-
venkilenc iskolájukban 1417 gyermek nyer keresztyén 
oktatást. A hittérítők három semináriumban képzik a leendő 
segedeiket és iskolatanítókat az arra alkalmas bennszülött 
ifjúságból. Az archipelagus különböző nyelvjárásaiból a 
hittérítők egy irodalmi nyelvet alkottak. Áz egyes szige-
tek közt az összeköttetést két vitorlás hajó tartja fönn. 
Csak miután a hittérítőknek sikerült a bennszülötteket meg-
szelídíteni — mertek közöttük az európai kereskedők 
letelepedni. A bennszülött keresztyének áldozatkészsége 
igen nagy. 

* A mohamedánok által üldözött keresztyének 
érdekében Argyil herceg, az örményeket segítő angol alap 
kezelője Westminster herceggel, a segélybizottság elnö-
kével és Gladstonenal egyetértőleg újabb felhívást intéz-
tek az angolokhoz 400,000 nélkülöző keresztyének segé-
lyezése végett. Már eddig is 1.200,000 márkát küldöt-
tek nekik. 

H0RNYÁNSÍ5KY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség': 
IX. kerUlet, Pipa-utca 23. szánt, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Ilornyánszkff Viktor Icöni/vkerestcedése (Akadémia 
bérháza), hová az elötiz. 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 i 

Félévre : 4 frt 50 kr; egéss é r o : 0 ft*. 

Egyen atám ára 90 kr. 

A biblia, mint a parokhiális könyvtár 
első darabja. 

(Ajánlva a M. Prot. Irodalmi Társaság szives figyelmébe.) 

Egy életrevaló s következményeiben áldás-
dús eszme pattant ki a dunamelléki egyházi ér-
tekezlet köréből indítványképen az Irodalmi Tár-
sasághoz s ez eszme: egy »Magyarázatos Biblia® 
készítése. Az Irodalmi Társaság választmánya 
mult évi november 17-ikén tartott gyűlésében 
foglalkozott is ez ügygyei s ennek irodalmi és 
pénzügyi dolgai előkészítésére egy bizottságot 
küldött ki, hogy a tavaszi közgyűlés egy meg-
érett tervezettel foglalkozhassék. 

Bizonyára lelkesedéssel üdvözli a Magya-
rázatos Biblia eszméjét mindenki, a ki akár 
hivatalos kötelességből, akár a belső ember in-
dításával szokott a Szentírással foglalkozni. Ha 
e mű létrejöhet, egy monumentális munkát ha-
gyunk az utánunk jövő nemzedéknek, melynek 
lényegesen megkönnyítjük a biblia mélységeibe 
behatolást, ezt a mi ránk nézve sokszor annyi 
verejtékezéssel járó nehéz munkát. 

Hogy ez a monumentum megszülethessél^, 
ez nem annyira tudásunkon fordul meg, mert 
hiszen egy kiváló munkatársakból alkotott iro-
dalmi testület elég garanciát nyuit arra, hogy a 
Magyarázatos Biblia csakugyan méltó terméke 
lesz a mai k o r n a k ; hanem a legfőbb akadály 
az, hogy nincs hozzá pénzünk. A munkatársak-
hoz intézett felhívás 16—18 ezer frt előterem-
téséről beszél, hát honnan kerítjük elő ezt a 
vagyont? Előfizetésekből távolról sem remélhet-
jük, mert a lelkészek ismeretes szegénységüknél 
fogva a legnagyobb részben képtelenek 30— 
35 frtot kiadni egy könyvért, ha még oly szük-
séges is az; már pedig a tervezett nagyfontos-
ságú műnek minden lelkész birtokában meg 
kellene lennie, hogy legyen valami fáklya, a 
melynek világánál leszállhasson a biblia mély-
séges bányáiba s megláthassa ott a kincseket, 

melyeket tündökölve ragyogtathasson hivei előtt. 
Igen ám! de ama »paizsos férfiú« elzárja őt is 
e világító fáklyafénytől. 

Ha előfizetésekből nem reméljük a Magya-
rázatos Biblia költségeinek fedezését, talán lehetne 
az Irodalmi Társaságra, mint kiadóra gondol-
n u n k ? Aligha. A Társaság 50—52 ezer frtnyi 
alaptőkéje 18 ezer forint kiadást meg nem bír, 
akkor az alapot lökjük ki lábaink alól s meg 
lesznek számlálva napjaink. De talán lehetne 
monográfiái illetmény gyanánt kiadni e művet? 
Bajosan. Hiszen ez évre Zsilinszky Vallásügyi 
tárgyalásai-t vette fel a választmány, tehát leg-
kedvezőbb esetben a jövő évvel indulhatna meg 
a Magyarázatos Biblia, mint monográfiái illet-
mény, de ennek teljes megjelenése 10 évig is 
elhúzódhatnék aztán,hiszen látjuk a Társaság szám-
adásaiból, hogy évente 1500 frtnál többet nem ad-
hat ki monográfiára. Ha már most 10 évig mindig 
ugyanazon mű folytatása jelennék meg mono-
gráfia gyanánt, félek, hogy bármily becses lesz 
is, az egyhangúság következtében ráunnak, mint 
monográfiái illetményre a Társaság tagjai ós a 
megcsappant kedv elhidegíti a Társaság iránt, 
úgy, hogy könnyen meg lehet majd számlálni a 
tagokat. Különben is alapszabály szerint mono-
gráfiái illetményül »kidolgozott egyháztörténelmi 
eredeti monográfiák« adatnak, tehát ez is útjá-
ban áll annak, hogy ily címen adhassa ki az 
Irodalmi Társaság. 

Semmiképen sem számíthatván tehát arra, 
hogy az Irodalmi Társaság fedezze a Magyará-
zatos Biblia költségeit, eszébe ju tha tna valakinek, 
hogy hát hiszen a Károli-bibliafordítás főúri 
pártfogás mellett jelent meg, miért ne lehetne a 
Magyarázatos Bibliát is így előállítani ? Oh, be 
fényes álom volna; óh, beh szép maradandó em-
léket állítana nevének, a ki mint kiadó ott daj-
kálgatná a nagyreményű csecsemőt, a Magyará-
zatos Bibliát! Oh, bárcsak föltámadna a Báthory 
István s hitbuzgó neje, Homonnai Drugeth 



Fruzina szelleme, óh bár születnék egy másik 
Rákóczy Zsigmond, egy Homonnai Drugeth István, 
egy Mágócsy Gáspár stb. I la e szép álom való-
sulna, akkor nem fájna abba a fejünk, hogy 
miként gazdagítsunk meg minden parokhiát egy 
Magyarázatos Bibliával . . . De ón az álmokban 
már nem tudok hinni. 

Nincs más forrás, mint az összes hazai ev. 
ref. egyházak. Egy ily testületnek nem volna el-
viselhetetlen teher az a 18 ezer forint s nem is 
volna méltánytalan eljárás, mer t mindenik egy-
ház mindenik ielkészi állomása megkaphatná 
akkor ama nagyfontosságú művet. Mert igazán 
csak úgy töl thetné be ez a tervezett mű a maga 
fenséges szerepét, ha minden egyházba ju tna 
belőle annyi példány, a hány lelkészi állomást 
tar t fenn, tehát minden parokhiának lenne abból, 
egy-egy példány. Mert hát úgy gondolkozom, 
hogy első sorban a gyülekezet venné hasznát 
annak, ha lelkésze kezébe oda volna adva a 
fáklya, melylyel bevilágíthatn a a Szentírás tit-
kaiba. Oly áldozat volna ez az egyházaktól, a 
melynek áldásai magára az egyházra á radnának 
vissza bőségesen. 

Jól van, gondolja a szíves olvasó, ez mind 
helyes volna így, de hát kis egyházaink honnan 
te remtenék elő a nekik jutot t Magyarázatos Bib-
liák vételi á r á t ? Hiszen ez egyházaink 2/3 ré-
szét érzékenyen terhelné meg. Van hazánkban 
kerekszámmal 2000 parokhia, a 18 ezer frtból 
ju tna tehát minden parokhiára a nekik jutot t 
Bibliáért egyenkint 9—9 forint, a mi talán még-
sem volna elviselhetetlen teher, főképen akkor, 
ha három részletben szedetnék be. De hát legyen, 
hogy ez sok kis egyházunknál érzékenyen ter-
heli a budget-t, akkor más számítást próbálok. 

A hazai reformátusok száma kerekszámban 
2,300,000, a Magyarázatos Biblia előállítási költ-
sége 18,000 frt. Már most ha e 18 ezer frtot 
az összes reformátusok között osztjuk fel, egyre-
egyre kevesebb esik 8/10 krajcárnál . így aztán 
az én 300 lelket számláló gyülekezetem fizetne 
2 fr t 40 krt s kapna érte parokhiám egy nagy-
becsű s a mindennapi kenyérrel egyformán nél-
külözhetetlen könyvet. Ez ugyan a kisebbek, a 
gyöngébbek logikája, a kik eleven emlékezetök-
ben tar t ják az í rás szavait: »Egymásnak terhét 
hordozzátok!« A nagyobb egyházak így okos-
kodhatnak: Ha ón Debrecen, a 42 ezer lélek 
után 336 frtot fizetek s kapok lelkészi állomásaim 
szerint hat bibliát, akkor nekem egy-egy 56 f r tomba 
kerül, míg ha a lélekszámtól eltekintve a parokhiák 
kombináltatnak, akkor 54 frtot fizetek hat Magya-
rázatos Bibliáért. De hát Uram Isten! az a u frt, 
a mivel többe kerülne a debreceni egyháznak 
e mű, érdemes-e arra, hogy éret te a krisztusi 

szeretet csorbát szenvedjen ! Én úgy szeretem 
hinni, hogy népesebb egyházaink nem riadná-
nak vissza egy kis áldozattól már csak azon 
előnyök viszonértékéül is, a melyeket budapesti 
zsinatunk adott nekiek a kisebb egyházak felett. 

Ti nagy egyházak, ti a kövér Alföld bősé-
gében tündöklő fényesek, nézzétek meg a ti 
testvéreiteket, a szegénység rongyaiban álló, de 
létezésükért mindennel megküzdeni kész kisded 
egyházakat s ajándékozzatok nekik fölöslegetek-
ből, vállaljatok el egy kis terhet, hogy kicsi, 
gyönge testvéreitek is részesülhessenek a vilá-
gosság áldásaiból! 

Adja ki a Magyarázatos Bibliát a hazai 
reformátusság s viselje a terhet minden egyház 
lélekszám arányában. 

Mi lenne ennek a kiviteli mód ja? — ez a 
további kérdés. Keresse meg Irodalmi Társasá-
gunk az Egyetemes Konventet , hogy hozzon ha-
tározatot, melynek ér te lmében minden egyház 
lélekszám arányában viselje a Magyarázatos 
Biblia előállításának költségeit. Ha ez kimonda-
tik, az egyes egyházmegyék belkörű intézkedé-
sére lehetne bízni a beszedés módozatait. Leg-
alkalmasabb volna a szokásos kanonika vizitáció 
alkalmával három részletben beszedni minden 
egyháztól a rá eső összeget. Egyházaink köz-
pénztára sehol sem érezné ezt meg. Az ekként 
egyházmegyénként begyűlt összegek beküldetné-
nek aztán az Irodalmi Társula t pénztárába, a 
mely ez összegből fedezné a mű előállításának 
költségeit. 

íme, egy egyszerű terv egy nagy cél érde-
kében. A dolog mindenkit érdekel . Kérem a 
szives olvasót, fejtse ki egyező vagy ellenkező 
gondolatait, hogy kifejlődhetnék az Irodalmi Tár-
saság tavaszi közgyűléséig valamelyes közvéle-
mény. 

Csak el ne felejtsünk két szempontot : A 
Magyarázatos Biblia legyen a parokhiális könyvtár 
első darabja, de az egyhiizak viseljék az előállítás 
terheit. 

Ide. jRács Kálmán. 

I S K O L A Ü G Y . 

Néhány megjegyzés alsóbbfokú 
iskoláinkról. 

I. 
A magyar közoktatásügyi minisztérium a millenniu-

mot azzal is emlékezetessé óhajtotta tenni, hogy megbí-
zott szaldéríiakkal a magyar közoktatás minden ágaza-
tát ismertető monographiákat Íratott s azokat jutányos 
áron bocsátotta forgalomba, hogy ily módon nemcsak az 



érdekelt intézetek, hanem bármely érdeklődő egyén is 
megszerezhesse azokat. 

A magyar népoktatásügy múltját és jelenét tárgvalá 
s javarészben könyvszámba is menő füzetek tanulságo-
san ismertetik a kisdedóvói, elemi iskolai, felső nép- és 
polgári iskolai, felsőbb leányiskolái, házi ipari- és kéz-
ügvességi oktatást, valamint az elemi iskolai tanító- és 
tanítónő, polgári iskolai tanító- és tanítónőképzést, végül 
az emberbaráti tanintézeteket. 

Ez intézetek legnagyobb része hazánkban annyira 
új keletű, hogy némelyik eredetét alig pár évtizedre, az 
alkotmányos életünkkel megindult szellemi mozgalmak 
idejére, másokét e század 20-as éveiben nagyobb hullá-
mokat verő kulturális törekvések korára vezethetjük visz-
sza. Egyébként dicsekvéssel említhetjük, hogy ez újabb 
keletű intézeteink között olyan is van, mely Európa ha-
sonnemű intézetei között is keletkezési idejét tekintve, a 
legelső helyek egyikét foglalja el, értem a gr. Brunswick 
Teréz altal 1828-ban Budán megnyitott kisdedóvó-inté-
zetet, vagy mint ő nevezte angyalkertet. Egyedül az elemi 
iskolai népoktatás az, mely úgyszólván egyidős nemze-
tünkkel, de mindenesetre a keresztvénségnek hazánkban 
való elterjedésével, s állami életünk megszilárdulásával. 

Mind e multat szép rendben, lelkiismeretes gonddal 
mondják el a monographiák írói. A magyar elemi iskolai 
népoktatás története meg (írta Péterfi Sándor) két füzet-
ben épenséggel terjedelmes kötetet s a tanulmányozásra 
és eszmélődésre — természetesen tárgyánál, annak jelen-
tőségénél fogva is — a többieknél bőségesebb alkalmat 
nyújt. 

Nem célom ezúttal a felsorolt tanintézetek múltjára 
kiterjeszkedni, csak prot. tanügyünk jelen állapotát akarom 
— az említett monographiák alapján — főbb vonásokban 
megvilágítani, hogy azokhoz, mint prot. ember, szivem 
szerinti megjegyzéseket fűzzek. 

Kezdjük a legelemibb tanintézeten, a kisdedóvón. 
A kisdedóvás és gyermekmenedékházak ügyét hazánk-

ban az 1891. évi XV. t.-c. szabályozza. Dicsekedhetünk 
vele, hogy Magyarország e törvény megalkotásával Fran-
ciaország és Genf mellett a művelt Európa előtt járt. A 
törvény kimondja az óvodakötelezettséget, s elrendeli, hogy 
az oly községek, melyekben az egyenes állami adó ösz-
szege 15 ezer frtot meghalad s legalább 40 gyermek van 
benne kisdedóvó-intézeteket, a 10 — 15 ezer frt adót fizető 
községek, melyekben legalább 40 állandó gondozásban 
nem részesülő gyermek van, állandó menedékházakat, a 
10 ezer frtnál csekélyebb állami adóval terhelt községek 
pedig, melyekben legalább 15 állandó gondozásban nem 
részesülő gyermek van ideiglenes (nyári) menedékházakat 
kötelesek felállítani s a törvény rendeletének megfelelően 
fentartani. De természetesen jogosítva van kisdedóvókat 
fentartani: az állam, a hitfelekezetek, egyesületek, sőt 
magánszemélyek is. 

Ehhez képest van hazánkban manapság 238 állami, 
1181 községi, 48 alapítványi és törvényhatósági, 179 egye-
sületi, 150 róm. kath., 12 gör. kath., 18 gör. kel., 15 ev. 

ref., 42 ág. hitv. evang., három izr. és 79 magánkisded-
óvó-intézet. 

Első tekintetre szembetűnik, hogy a felekezeteknek 
általánvéve kevés számú kisdedóvóik vannak, de még azok 
között is feltűnő az ev. ref. enemű intézetek csekély száma, 
míg az ág. hitv. evang., arányítva a többiekhez, a legtöbb 
kisdedóvó-intézeteket tartanak fenn. 

Tudjuk, hogy a soknemű szükséggel küzdő, mellé 
igen sok elemi nép-, közép- és felső iskolákat fentartó 
protestánsokra a legtöbb helyen elviselhetetlen teherként 
nehezülne a kisdedóvók létesítése és fentartása, de a hol 
tehetik, mégse mulaszszák el azokat felállítani, meggon-
dolván, hogy viaszként hajló gyermeklelkekről van szó, 
melyek késő korig megőrzik a gyermekévek benyomásait. 
Fontossabbnak tartom felekezeti szempontból a kisded-
óvónőképzést. A kisdedóvónőktől függ az egész intézet 
valláserkölcsi iránya. Az ő szavaik, az ő példáik állanak 
a gyermekek előtt. Ma, a mikor a hitközöny, a vallási 
indifferentismus. vagy legalább is ker. latitudinarismus 
még a nőket is magával ragadja, kétszeresen örülhetünk, 
ha a kisdedóvodákat nem száraz szakavatottsággal, ha-
nem mélv. erős vallásos érzülettel bíró nők vezetik. 

Ma úgy áll a dolog, hogy csupán egyetlenegy prot. 
kisdedóvóképző-intézet van széles e hazában, az ágostai 
evangélikusoké Brassóban, holott a római katholikusok 
öttel rendelkeznek, melyekből még a községi kisdedóvo-
dák egy részét is elláthatják óvónőkkel. Hogy ez mily 
hasznára van az egyháznak, azt hiszem, felesleges bizo-
nyítanom. 

Kívánatos volna, főleg felsőbb leányiskoláinkat kis-
dedóvónői tanfolyammal, esetleg tanítóképezdével kibőví-
teni, a mint ez a kérdés már föl is merült és tárgyaltatott 
a mult évben tartott egyetemes tanügyi kongresszuson. 

De térjünk át az emberbaráti intézetekre. 
Ezen a mezőn inkább csak panaszkodnunk lehet a 

protestánsokra, a kik az alapnevelésnek azt a mérhetet-
len fontosságú ágát eddig úgyszólván majdnem egészen 
elhanyagolták. Az árvaházakról, szeretetházakról s ha-
sonló emberbaráti nevelői intézetekről van szó. Azokról 
az intézetekről, melyekben a pápás atyafiak, a maguk 
módja szerinti belmissziót: a proselytacsinálást ugyan-
csak nagy sikerrel űzik. Ám a mi hírhedt közömbös-
ségünk hamis elvek köpenyébe burkolódzva, nemcsak a 
tévelygőt nem bántja, hanem a saját hitfeleiről sem 
gondoskodik, ha az elnyomorodik, elárvul, szegénységre 
jut. Mert mit tettünk mi reformátusok eddig a keresz-
tyén belmisszió ez egyik legszebb és legsikeresebb ágá-
ban? Alig egy szeretetház dicséri az evang. református 
felekezetűek humanitását, meg az Ő elhagyatott kicsinyeik-
ről való gondoskodást akkor, a mikor a római katholi-
kusoknak hazánkban 30 nevelő árvaházuk van s azokat 
minduntalan szaporítani és ha lehet a nőegyletek e nemű 
intézeteire befolyást gyakorolni egyik főtörekvésük. 

El kell ismernünk, hogy az ágostai evangélikusok e 
téren is túlhaladták a reformátusokat. Nekik van hat 
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árvaházuk. Különösen az erdélyi szászokéi nagyszabásúak, 
mint pl. a nagyszebeni Luther-ház. 

Az egyetlen emberbaráti intézet, a melyet közösen 
ápolnak s a melyben közösen gyönyörködhetnek a ma-
gyarországi mindkét evangeliumi egyház hívei, a budapesti 
orsz. prot. árvaház. Ha még ez a nagy sikerrel működő 
s a hazai humanisztikus intézetek között elsőrangú árva-
házunk sem volna, bizony vádolna a lelkiismeret, a mely 
így is azt suttogja, hogy nem tettünk annyit, a mennyit 
kellett volna. De ha nem tettünk, tegyünk! Menedék-, 
szeretet- és árvaházak létesítése szorosan összefügg a 
belmisszióval. Ennek nagyobb arányaitól függ amazok 
szaporodása. 

Alföldi. 

Középoktatásunk árnyoldalai. 
IV. 

7. Térjünk át a classicus nyelvek mellett legtöbb 
okot szolgáltató német nyelvre. Vegyük kezünkbe ezt a 
legtöbb hirű tankönyvet: Német Nyelvtan. Középiskolai 
használatra (gimnáz. III—IV., reálisk. I—III. oszt. számára) 
szerkesztette Felsman József. III. jav. kiad. Budapest, 1893. 
Mintha a tankönyv szerkesztője maga sem bízott volna 
akár könyve tartalmában, akár feldolgozásában, akár a 
szaktanár eljárásában, az Előszóban (3—8 old.) terjedel-
mes módszeres utasítást ad a tanítás eljárásánál követendő 
elvekre, módozatokra és a tananyag beosztása és kezelé-
sére nézve. Ez a jó szándék a szerkesztő lelkében gondolt 
siker tekintetéből mindenesetre elismerésre méltó. Ámde, 
valamint általában véve *habent sua fata libelli« : úgy az 
Előszóknak is az a sorsuk szokott lenni, hogy — az em-
berek rendszerint nem olvassák. De feltéve, hogy vala-
melyik lelkiismeretesebb szaktanár az Előszót mindazáltal 
elolvassa: azért ő mégis csak a maga módszerét követi 
s kevésben vagy semmiben sem alkalmazkodik a könyv 
Előszavához. Én a kezünk alatti tankönyvnél mindenek 
előtt bátor leszek azt a véleményemet megkockáztatni, 
hogy akár elolvassa a szaktanár az Élőszót, akár nem; 
akár alkalmazkodik az ott levő utasításokhoz, akár nem: 
kezdő tanuló vállaira (főleg tiszta magyar vidékeken, hol 
német szót a gyermek soha sem hall) ez a könyve szinte 
elhordozhatatlan terhet rak s már eleve megutáltatja a 
növendékkel ezt a szükséges nyelvet! Bizonyító egy-két 
adatomat magából a könyvből foglalom ide. 

A tankönyv menetét tartva szem előtt, vegyük ki 
az előszóból ezt a szakaszt: 

»A tananyagnak minél több oldalú feldolgozása a 
tanítást nemcsak érdekessé, hanem egyszersmind gyümöl-
csözővé is fogja tenni, miért is a beszédgyakorlások, for-
dítások, reproductiók, továbbá kisebb olvasmányoknál' vagy 
olvasmányrészeknek, a példákból levont sarkalatos nyelv-
tani tételeknek emlézése, nemkülönben a német nyelv gram-
matikai és syntaktikai sajátságainak és a magyar és a 
német nyelv közti eltéréseknek megfigyelése lehetőleg kar-
öltve járnak*. 

íme, kezdő fokon ez az a — egyik előző cikkünk-
ben hangsúlyozott — mindenség, a melylyel más tekin-
tetben még a mythologiai Atlas sem birkózott meg, a 
mennyiben utoljára még ő is kénytelen volt a nagy teher 
alatt kővé meredni. Ez az a túlterhelés a tudomány s ille-
tőleg a nyelvtanítás elemi részénél! A t. szerkesztőnek az 
iménti elméleti túltömö utasításához szorosan ragaszkodik 

a gyakorlat is. Nézzük pl. az első olvasmányt : mi min-
dent kiván ebben ? (Előszó 6. lap). 

»Folyékony olvasás. Fordííás. A már ismert egyszerű 
tő- és bővített mondat részei egyes mondatokon ismer-
tetnek. A fő- és melléknév. A fő- és melléknevek lehető-
leg együtt tárgyalandók s minthogy a nevek különböző 
nemei leginkább az adiectiumokon szemlélhetők, a melléknévi 
jelzőkkel álló főneveknek gyakorlása (nominativusban), de 
az első olvasmányban tényleg majdnem minden easus 
előjön nagyobb gondot és időt igényel. Minden egyes jel-
zős főnevet határozott és határozatlan articulussal és 
articulus nclkül kívánunk, pl. ber ^lufj, eirt mád)tigtftf 

ber mácfjtig* $lujg, macf)tig«v glufj (Ez még csak 
a himnem, de a nőnemet és semlegest, valamint az egyes 
és többes számot is megkívánja). A nevek nemeinek gya-
korlása után az igéket szemléltetjük, illetőleg szemeljük 
ki a tanulókkal és a gyakorlásokat megelőző paradigma 
szerint a praesensben coniugáljuk. A szóanyag jegyzékbe 
vétele (Értsd: az első olvasmány minden egyes szavát 
leírni: valami 65 — 70 új szót). A magyarból németre való 
fordítást megelőzőleg a feirt és tőben igék (Itt a t. szer-
kesztő úr kifelejtette a í)a&en-t, mert hátul az olvasmány 
közt a feirt és lobén mellett ezt is elconiugálja és meg-
kívánja már az 1. b) magyar gyakorlat mondatpéldái 
miatt is) folyó jelenidejének schemái jól begyakorlandók. 
Nyelvtani összefoglalás és reproductio«. (Megjegyzem, hogy 
a német, összefüggő olvasmányokhoz van ugyan egy hiá-
nyos szótár, de a magyarból németre fordítandó »gyakor-
latokhoz* egyáltalában nincsen szótár). 

E szerint már az első gyakorlatban és olvasmány-
ban az összes nyelvtan — kicsiben. Ez a túltömés hason-
lít némileg azon paraszt gazdasszony eljárásához, a ki 
úgy gondolkozott, hogy a hizlalás alá fogott szárnyas ál-
latot jobban és hamarább megtömi, ha egy napon többféle 
értéknemüt gyömöszöl beléje: reggel kezdette darával, 
délben folytatta árpával, este végezte kukoricával — más-
nap nem volt mit tömni . . . Tisztelt Felsman collegaúr! 
Bátor vagyok azt kérdezni: mint budapesti fővárosi főreál-
iskolai igazgató tanított-e valamikor kezdő tanulót a német 
nyelvre s főleg tanított-e oly magyar gyereket, a ki soha 
német szót nem hallott és nem hall környezetében, mint 
a hogy hallanak az Ön VIII. kerületében a józsefvárosi 
tanulók ? Könnyű ott Önnek és az Ön tanulóinak; de 
nehéz itt nekünk és a mi simplex tanulóinknak a mi 
darabos magyar vidékünkön ! Meglehet, az Ön kezdő tanu-
lóinak nem nehéz a mindennapi életből merített könnyű 
beszélgetések helyett a Nibelungenlied mondaköréből szer-
kesztett összefüggő olvasmány tárgyalása, megértése és 
nyelvtani anyagának már az első órán feldolgozása a 
következő alakban: 

„SDer gefyörnte ©iegfrieb. Síieberlcmb. ®er 9t£)em ift 
ein máájtiger glufj. SDíefer madjtige $Iuj3 burdjftrömt 9íieber= 
íanb. ííieberlonb ift ein altes SReid). 9íeid) ift grófé. 
(Sin ftnfterer Urroalb bebeát baö gangé Sanb. £)er tlnualb 
ift fdjauertiá). bem bidjten SBaíbe finb mac£)tige Sanme 
unb miibe Síjiere. 2)er ftarfe Ur, ber böfe £öto, reifjenbe 
íöüffel unb grimmige SBölfe mofinen im SBatbe. fjoíjert 
$elfeit niftet ber 9íaubt)ogel; grwtblofe ©ümpfe qualmen biefjte 
9íebet unb barin fonnen fiefj giftige ©ájlcmgen. ü e f e r 

flíuft íauert ber 2)radj)e. ©ájlangen unb SDraiJen finb fürd); 
tértid). Sapfere felben befampfen bie Ungeíjeiter. Élte ©agen 
lobén biefe felben." 

1. a) A Rajna nagy. Németalföld hatalmas. Az or-
szágot sötét őserdő borítja. A sűrű erdőben farkasok lak-
nak. A bölény és az erős medve dühös állatok. A dühös 
bivaly és a ragadozó farkas az erdőben vannak. A raga-
dozó madár nagy és magas sziklákban leselkedik. Fene-



ketlen mocsarak gőzölögnek és azokban kígyók sütkérez-
nek. Mérges mocsarak és gonosz kígyók borzasztók. A 
rettentő sárkány mély hasadékban fészkel. Régi monda 
dicséri a hősöket*. 

1. b) > Nekem országom van. A régi birodalomnak 
vitéz hősei vannak. Rettentő kigyó és sárkány gonosz 
szörnyek. Ők leselkednek. Nektek dühös tarkasaitok van-
nak. Nekünk vad állataink vannak. Mi mély hasadékban 
vagyunk, ti sötét erdőben laktok. Nagy folyónak mély 
mocsarai vannak. Sürü ködök födik az egész országot. 
Te nagy hős vagy. Mi dicsérjük a jó hősöket. Neked régi 
mondáid vannak«. 

S ha már az első olvasmány és az első (1. a), 1. b) 
fordítási gyakorlatok ilyenek, lehet képzelni, hogy milyen 
fokozatos haladásban vannak a többiek Úgv hogy mind-
járt a második gyakorlásnál a feirt, fjaben és lobén sche-
máinál a magyarul befejezett jelennek keresztelt imperfec-
tum * alakja i s az adiectivumokkal összetett substantivumok-
nak elöljárókkal garnírozott többi casusai is előfordulnak. 
A m igyarból fordítandó gyakorlatokat látva pedig, itt is 
igazat kell adnunk Hunfalvy Pálnak, mikor azt mondja : 
»A mondatos nyelvtanok iszonyú kárt okoztak az idegen 
nyelvek tanításában« (id. m. 30. 1.). S ezt nevezi szerzőnk 
a könyv előszavában »induetiv módszer*-nek! Álljunk 
meg egy kissé ennél a szónál: inductio. Eltekintve a szó-
nak'íbölcseleti, paedagogico methodicai és más tudományos 
meghatározásától és gyakorlásától, én az inductiót a kö-
vetkező példa által egyszerűen így képzelem : Tegyük fel, 
hogy a nagy természetből még semmit sem ismerő gyer-
meket kellene abba bevezetnem. Induetiv módszerem 
ilyenforma lenne: első nap pl. elvinném egy erdőhöz, a 
hol a cserjéket, bokrokat, füveket és más növényeket 
mellőzve, megmutatnám a nevezetesebb s a gyakorlati 
életben előforduló fákat — és semmi egyebet; második 
napon pl. a hegyeket mutatnám meg, de a bennök elő-
forduló kőzetek vagy ásványok nélkül; harmadik napon 
a nagyobb folyókat s illetőleg a vizet mutatnám meg stb. 
S csak miután minden körülötte és mellette levőket nagy -
jában és egészében megismert, vinném a távolabb fek-
vőkhöz, mint például az égi testekhez. Végül a közeli és 
távoliaknak egészben való megismerése után térnék rá 
idők multával a részletekre, de itt is fokozatos rendben: 
fáknál a cserjékre, füvekre és más növényekre; hegyek-
nél a különböző kőzetekre s így tovább. Máskülönben az 
inductióra megtanít bennünket a kis gyermek attól fogva, 
a hogy gügyögni s később mindennap egy-egy szóval 
vagy fogalommal gyarapodva beszélni s végül öntudatra 
ébredni kezdett. Ne kereszteljék hát, tisztelt nyelvtanítók, 
inductiónak azt, a mi nem inductio s a mit nem írtak 
önök tényleg induetiv módszerben! Mert az ilyen induc-
tióra is rátalál, a mit más helyen már mondottam, hogy: 
»lucus a non lucendo . . 

Emez állításomat a kezünk alatti könyvnél beiga-
zolom röviden az Alaktanból vett egy-két példa által is. 
A betűknek, hangsúlynak (accentus), hangmennyiségnek 
(quantitas) stb. hosszadalmas (9—18. oldalon) tárgyalá-
sáról nem szólva, vegyük fel az Alaktannak csak két első 
levelét (19—22. old.), míg a declinatio kezdődik. Mind-
járt legelői a három nemnek rövid s részemről célszerű-
nek tartott meghatározása után a következő, fölösleges 

* Az imperfectum régebben mindenütt >alig mult* volt. Ma 
a Felsman grammatikájával párhuzamosan tanított többi (magyar, 
latin, görög stb.) nyelvtanban ez az idő részint folyó mult, részint 
tartós mult, részint beálló mult, részint történeti mult stb. : melyik 
bát az igazi ? íme, csak egy alaknál is mennyi különféle elnevezés ! 
Csoda-e, ba a gyermek fejében zűrzavar s később lelkében a könyv-
től való irtózat áll be. — B. I. 

két szakasz abstract meghatározásaival kell a német nyel-
vet megtanulni akaró kis tanulóknak megküzdeni: 

»A főnév genusa természetes vagy nyelvtani. 
1. A természetes genus élő vagy élőknek gondolt 

személyeket vagy állatokat illet, a mint azok természetök 
szerint hím- vagy nőneműek, vagy ha valamely lényt fej-
letlennek gondoltak, azt semlegesnek mondták. A termé-
szetes genust vagy külön szókkal fejezzük ki, vagy sajátos 
képzők és szóösszetételek által különböztetjük meg*. (Követ-
keznek a példák). 

2. A nyelvtani nem a természetes nemnek már a 
legrégibb időben történt átvitele oly tárgyakra, melyekre 
természetök szerint határozott genus nem illik; pl.: 

Az efféle fejtegetés vagy ja »nemeknek* ilyen hüve-
lyezése — mint a latinnál is más vonatkozásban meg-
említettem — a nyelvtan magasabb rendszeréhez tartozik 
inkább s nem a kezdő fokra. A mi pedig az idézett két 
szakasz után három egymás után való oldalon következik, 
ciZ cl kezdő tanulók előtt mind érthetetlen anticipatio, 
mielőtt a nyelvtan egyes részeit vagy kategóriáit tanulták 
volna. Pl. a főnév előtt álló jelző melléknévnek határo-
zott és határozatlan articulussal való használása hátrább, 
az illető articulusoknak és főneveknek ragozása után, tar-
tozik. S midőn a szerkesztő megemlíti, a mi az előzmény-
hez röviden szükséges is, hogy két szám van, egyes és 
többes: akkor kár két egymás után való szakaszban oda-
zavarni a főnév és melléknév többes számainak különböző 
módon való képzését; mert ez is a declinatióhoz tartozik. 
De még ez nem elég ; hanem mintha a szerkesztő keve-
selné az eddigieket, előbbiek után következő három egy-
más után való szakaszban (16. §.) azt tárgyalja, hogy mely 
főneveknek nincs egyes száma, melyeknek nincs többes 
száma, s mely főneveknek van a különböző jelentés sze-
rint többféle többes száma. S mindezeket, ismétlem, akkor 
tárgyalja (az első olvasmányt ezen az alapon készítette), 
mielőtt a gyermek az articulusok, főnevek, melléknevek 
stb. ragozását megkezdette volna! Inductio ez ? Ha az, 
akkor a »lucus a non lucendo*-nak nincs többé értelme! 
Egyébiránt tartozom kijelenteni, hogy a Felsman Német 
Nyelvtanának is szivesen megadom az elsőbbséget mások, 
különösen a Simonyi-féle sokfelé tagolt Német Nyelvkönyve, 
illetőleg Olvasókönyve, Gyakorlókönyve és Nyelvtana fölött 
— ha a tanár nagy közreműködést fejt ki . . . 

Miután már a térből is, időből is kifogytam, de meg 
talán a t. Szerk. úr szívességével is a t. olvasó becses 
türelmével is visszaéltem: azért az alábbi tankönyvekből, 
minden megjegyzés vagy épen bírálat nélkül, csupán 
csak a stílus, illetőleg a stílusba becsempészett szokatlan 
szók és idegenszerűségek karakterizálására a következő 
egy-két idézetet mutatjuk be: 

8. Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai. 
Gimn. IV. osztály számára. Kidolgozta dr. Róth Samu. 
Az V. kiadást átnézte dr. Szterényi Hugó. Budapest, 
1890. 1—184. 1. Nyissunk találomra pl. a 88. lapra: 

»Sphalerit. ZnS. A sphalerit sárga, barna vagy 
fekete szinti ásvány, mely ha világosabb szinti, áttetsző 
vágy félig átlátszó, míg ha sötét, nem átlátszó. Legtöbb-
nyire gyémántfényű, a világos szinti példányok azonban 
néha szírfényűek, a sötétek pedig a fémfény felé hajla-
nak. Tömöttsége négy körül van. A szabályos rendszer-
ben kristályosodik; kristályai rendesen eltorzultak, vagy 
bajosan elemezhető kombinációkat képeznek, de kitűnően 
hasadnak a rhombtizenkettős lapjai hiányában. A nagy-
fokú hasadás leveles szövetet hoz létre*. 

Mellőzve a sphaleritről szóló még két szakaszt és a 
végén levő mathematikai képletet, lássuk az ugyanezen 
lapon levő s mindnyájunk által ismeretes cinnobert: 



> Cinnabarit (cinnober) HgS. A cinnober cochenille-
vörös, néha skarlátpiros és innen származik görög neve: 
líinnabari is, a mi annyit teszen, mint sárkányvér. A 
cinnober gyémántfényű ; áttetsző vagy egészen át nem lát-
szó is; karca skarlátpiros. Ritkán képez szép kristályokat, 
hanem inkább csak kristályos, tömött vagy földes dara-
bokat; törése egyenetlen.« 

A cinnober ritkán található nagyobb mennyiségben, 
hanem inkább csak ércerekben és menetekben vaskosan 
és hintve, vagy itt-ott kisebb fészket képezve, pl. Selmec 
és Rozsnyó mellett. Nagyobb mennyiségben, félevetekben 
vagy fészkekben fordul elő nálunk a szepes-gömöri érc-
hegységben (Szlanán), bol néha termés-higanyt is sár 
körül, továbbá Krajnában (Idrián), Spanyolországban (Al-
mádén) és Californiában (Üj-Almaden). 

Hátrább a kőzettanban 139. lapon: 
»Vizsgálva a gneiszt, ugyanazokat az elegyrészeket 

találjuk, melyekkel a gránitnál ismerkedtünk meg. csak-
hogy itt a csillám bizonyos rétegekben van elhelyezve, 
mi a többi elegyrészek réteges elhelyezését is okozza. A 
gneisz a rétegek irányában többnyire könnyen válik szét. 
hasad, tehát palás-szövetű, holott a gránit tömeges«. 

9. A mathemat ika i és phys ika i földrajz e lemei . 
A gimn. III. osztály számára. Írták Scholtz Albert és 
Ráth Arnold. II. kiad. Budapest, 1894. A természetes 
övek hőmérsék változásainál, többek közt, ilyen stílussal 
írnak a 11 —12 éves, kezdő phvsikusoknak: 

»Azon vonalakat, melyek az ugyanazon középhő-
mérsékkel bíró helyeket egymással összekötik, isothermák-
nak nevezzük. A mellékelt kép isothermái meggyőzhetnek 
arról, hogy a természetes övek még akkor is, ha a föld 
emelkedése által okozott eltéréseket figyelmen kívül hagy-
juk, felette nagyon eltérnek a mathematikai övektől. Ez 
eltérés a száraz és viz földünkön való egyenlőtlen elosztá-
sának, azoknak egymáshozi viszonyának s a tenger- és 
légáramlásoknak következménye. 

Az ugyanazon isotherma altal összekötött pontoknak 
vagyis az egyenlő évi középhömérsékkel bíró helyeknek 
azonban az egyes hónapokban, vagy évszakokban nagyon 
is eltérő középhőmérséke lehet. Innen van, hogy az évi 
középhőmérsék ugyanazonosságát feltüntető vonalak nem 
egyeznek azokkal, melyekkel azon helyeket összekötjük, 
a hol egyenlő téli, vagy egyenlő nyári középhőmérsék 
tapasztalható. Az egyenlő téli középhömérséket feltüntető 
vonalakat isochimenáknak — az egyenlő nyári középhö-
mérsékü helyeket összekötő vonalakat pedig isothenálcnak 
nevezzük.« stb. 

Hát még, a hol ábrás leírások és mathematikai le-
hozatalok vannak, mint pl. a föld mozgásánál és a föld 
állásánál a naprendszerben? De elég a fennebbi idézet 
arra nézve, hogy kimondjuk: vagy még jobban egyszerű-
síteni kell ezt a tudományágat, vagy ba nem lehet: akkor 
nem is tárgyalható a fejletlen III. osztályosoknak — ilyen 
alakban és ilyen terjedelemben heti két órán. 

10) Az állattan kézikönyve. A középiskolai felsőbb 
osztály számára dr. Thomé 0. W. tankönyve tekintetbe 
vételével írta Paszlavszky József. III. egyszerűsített kiadás. 
Budapest, 1893. Ezen egyszerűsített kiadásban ilyen egy-
szerű stílusok vannak, mint pl. az 55. lapon: 

gerincetlen állatok idegrendszerének központi 
része mindenkor idegsejtek csoportjaiból, úgynevezett ideg-
ducokból (ganglion) áll, melyek a bélcsatorna kezdetén, 
a garat fölött (garatfölötti dúcok) és alatt (garatalatti dúcok) 
vannak és a garatot nyakravaló módjára övedző idegfo-
nál (garatgyürü) kapcsolja őket egymással össze. A suga-
ras alapterv szerint alkotott állatok (medúzák, tüskés 
bőrűek) garatgyürűjéből a test sugarainak megfelelő (négy 

vagy öt) számban idegfonalak erednek és a test külön-
böző szerveihez menve, elágaznak. A szimmetriás testű 
és szelvényekből alakidt férgek és izeit lábúak garatalatti 
dúcához még, többnyire a szelvények számának megfelelő 
páros dúcok járulnak, melyek idegfonalakkal összekötve, 
a hasoldalon idegláncot alkotnak*, stb. Alább: 

»Duc-idegrendszer. A gerinceseknek a központi 
idegrendszeren kívül még egy ideg-ducokból és idegros-
tokból álló idegrendszerük, melyet, bár az agyvelővel és 
gerincvelővel számos ideg révén kapcsolatban van, bizo-
nyos önállóság illett meg: ez a duc-idegrendszer, melyet 
régebben sympathicus vagy együttérző idegrendszernek 
neveztek, mert ismervén működését, azt hitték, hogy az 
emberi sympathia ebben gyökerezik. A duc-idegrendszer 
főrésze a nervus sympathicus, mely a gerincoszlop hosz-
szában húzódó, dúcokkal megszakított, ket idegfonalból 
áll. (46. ábra.) A dúcok mindegyike kapcsolatban van egy 
vagy két idegfonal révén a legközelebbi gerinc-ideggel. A két 
hosszanti fonalból eredő idegek fonatokat alkotnak, me-
lyek az ereket követve, a mellüreg és hasüreg zsigereit 
ágazzák be. Ez idegrendszer általában a sima izomros-
tokat látja el idegekkel, melyek a zsigerei mozgatását 
vannak hivatva végezni. Ez idegrendszer dúcai a zsigerek 
mozgató központjai. A sziv, a gyomor és a bélcső moz-
gása, vagyis azok a mozgások, melyek sem akaratunktól, 
sem a reflexhatásoktól nem függenek, a sympathicus ideg-
rendszer hatása alatt jönnek létre*. 

És így tovább az idézett szakasz még hátralevő hét 
nyomtatott sorában, sőt végig a 300 lapra terjedő egész 
könyvön ; mert pl. a 259. lapon, többek közt ezt olvas-
hatjuk: »A remeterákoknak (Pagurus) farkukon nem fejlő-
dik védő páncél/o/c< stb. Jó volna-e, ba a mindennapi 
életben így beszélnének: A lányokwa/c rózsabokra/cow nem 
fejlődik illatos virágzó/e ? És ezen könyvvel még hét fő-
és 2—3 mellékfantárgy mellett heti három órán kell a 
15—16 éves VI. osztályos tanulónak magát agyoncsi-
gázni, »duc idegrendszerét« tönkretenni s a »nervus svm-
pathicussal« végkép megutálni azt a máskülönben vonzó 
állatországot, melyet egy Hermán Ottó vagy egy Brehm 
Alfréd oly érdekes leírásokkal és szép nyelvezettel tudnak 
a »laicus« közönséggel is megkedveltetni. 

Nem lehetne az iskolákban, illetve a természettudo-
mányi tankönyvekben őket követni ? S ha valami oknál 
fogva csakugyan nem lehet: akkor az antik és modern 
nyelvek grammatikái és segédkönyvei rehabilitálva vannak ! 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
evang. ref. kollégiumi tanár. 

T Á R C A . 

A kutatás és a vallás. 
Még nem is régen a tudományos kutatást végzetes-

nek tartották a vallásra, a keresztyénségre nézve. Sőt 
mondhatjuk, az iskolázott emberek nagy része még ma 
is hiszi és vallja, hogy a tudomány szép csendesen, de 
kérlelhetetlenül lebontogatja a vallás elavult, romladozó 
templomát. Ámde a büszke kérdés, hogy a tudományos 
embernek nincs szüksége vallásra, immár sokat vesztett 
erejéből. Az a roskadozó épület, melynek teljes ledöntését 
kilátásba helyezték, szilárdan áll. Az a fárasztó nagy 
munka, melyet a rombolásra fordítottak, ép az ellenkezőt 



eredményezte. Tagadhatatlan, hogy a hivő emberek nagy 
bizalmatlansággal nézték a modern kutató szellem mun-
káját. Szentségtörésnek tartották, mely nem kíméli a szent 
dolgokat és feldúlja a vallásos békét. Ebben a nézetben 
van is egy darabja az igazságnak. De ha meggondoljuk, 
hogy az élet küzdelemből áll, világos, hogy a vallás sem 
maradhat küzdelemtől menten. A harcban tisztulnak az 
eszmék és növekszik az erő. És az a szabad vizsgálódó 
szellem, mely napjainkat jellemzi, sokat, igen sokat vesz-
tett a vallás ellen való ellenséges indulatából. És úgy 
véljük, okunk van rá úgy vélekedni, hogy azt az ellen-
tétet, a mi köztük még van, a mélyebbre ható kutatás 
el fogja enyésztetni. 

Vegyük csak fontolóra először is a Biblia tanulmá-
nyozását. Igen érdekes látni, hogy a különböző korokban 
miként vélekedtek e tárgyról. Volt idő, midőn a biblia ol-
vasását veszedelmesnek tartották. Froude, a hires angol 
történész, VIII. Henrik idejéből egy falusi papról tesz em-
lítést, a ki kijelenté, hogy a Szentírás »eretnekséget tanít 
és reméli, hogy egy napon a Biblia összes olvasóit a 
máglyán elégni fogja látni«. Különben a pápások máig is 
így vélekednek a Szentírásról. De a protestánsok részéről 
is van a bibliát illetőleg sok lenéző nyilatkozat feljegyezve, 
így pl. Carlile Richárd az előtt hetven évvel, egy angol 
folyóiratban kijelenté, hogy »a biblia a legcsekélyebb ér-
tékű könyv a világon*. Valamivel későbben, 1841-ben 
Hetherington Henrik egy könyvet adott ki, melyben azt 
akarta bebizonyítani, hogy az ó-testamentornban sokkal 
több ostobaság és balgaság van, mint bármely könyvben 
a világon«. Azt hiszem, e példák elegendők. Fölösleges 
mellettük fölemlíteni a német hitetlen tudósok: Strausz 
Vogt, Büchner etc. véleményét. Csakhogy ezek a nézetek 
jobbára már a mult idők lomtárába kerültek. Most már az 
úgynevezett modern tudósok is másként beszélnek. A német 
modern theologus, Harnack tanár, nem régiben egy fel-
olvasást tartott a protestantismus állapotáról s a többek 
között ezeket mondta az új-testamentomra vonatkozó exe-
getikai és történeti szabad vizsgálódásokról: »Nemcsak 
az új-testamentomi iratok eredetének és valódiságának 
kérdését tárgyalják már nagyobb belátással és tisztelettel, 
hanem a keresztyénség páratlanságát és az általa létre-
hozott vallásos életet is világosabban felismerték, mint 
eddig«. Ez az ítéletet minden illetékes tudós aláírja. És 
hova lettek a tübingai iskola hivei? Ezt a változást a 
mélyebbre ható tanulmányozás hozta létre. A mai kriti-
kusok ajkára csak mosolyt csal az a dicsekvés, melylyel 
Paine Tamás -»age of líeason« (az ész korszaka) című 
munkáját bevégezte: ^Kimutattam e munkában, hogy az 
egész biblia hazugság és költemény ; felhozott bizonyíté-
kaimat a vizsgálatnak alá vetem, cáfolja meg, a ki meg 
tudja cáfolni*. Mindenki tudja ma, hogy e mult század-
beli voltairi deista következtetései ép oly alaptalanok, 
mint az elvakult orthodoxia, a mely ellen irányozva voltak. 

És a mi a biblia kriticismus körében történt, ugyanez 
történt a természettudomány szférájában is. A hatvanas 
években fölmerült új tudományos hypothesis, az evolutio 

tana fölöttébb megzavarta a hivő embereket. Az Istenben 
való hit együgyűség számba ment az evolutionalistákná! 
Darwin egyik kitűnő tanítványa, Romanes tanár, egy 
könyvet írt, melyben azt igyekezett kimutatni, hogy az 
atheismus szükségképen való eredménye a modern tudo-
mánynak. Ma pedig, harminc évvel később, épen az evo-
lutio segít megérteni az ős-idők legnagyobb talányait és 
a vallás igazságainak bizonyításaira kimeríthetetlen anya-
got szolgáltat. Maga az a kitűnő tudós is, a kit az evo-
lutio egyelőre atheistává tett, mélyebbreható vizsgálódás 
folytán felismerte tévedését és az igazság után való kuta-
tását a keresztyén vallás őszinte elfogadásával fejezte be. 
Az atheista Romanes hivővé megtérése egyik legérdeke-
sebb jele a szellemi világban beállott fordulatnak. 

Ugyanez ismétlődött a bölcselet terén is. A tizen-
nyolcadik században uralgó deismus elvetette a kijelentett 
vallást. Istenről való élettelen és Istennek az emberrel 
való mechanikus felfogásával nem igen juthatott más ered-
ményre. Az egyház által tanított incarnatio eszméjét, 
mint a mely a világprocessusban egyedül álló történeti 
tényre van alapítva, elvetették, mint legendaszerűt. De az 
újabb bölcselet más nézeteket vall. A világban immanens 
és az emberiségben magát megvalósító Isten fogalma, 
egészen más álláspontot nvujt a vizsgálódónak. Istennek 
és az embernek alaposabb tanulmányozása által az ész 
előtt is ép oly elfogadhatóvá lett, mint a hit előtt, hogy 
Istennek az emberiségben ki kellett magát jelentenie, meg 
kellett testesülnie. És ez a kijelentés és ez a megteste-
sülés a názárethi Jézusban lett valósággá. 

A tudomány és a kijelentés nem ellenségek, hanem 
barátok. A bibliát és a keresztyén vallást nem külső tekin-
télyek, hanem saját benső erőik és igazságuk tartják fönn. 
A szabad vizsgálódás a természeti és a szellemi tudomá-
nyokban évről-évre több-több bizonyítékot szolgáltat e 
régi dogmatikai igazság mellett. 

Chr. World után. a—s. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A budapesti evang. reform, theologiai akadémia múlt ja és 
jelene. Történeti vázlat és rövid jelenrajz. A theologiai választmány 
megbízásából írta Ssőts Farkas, az akadémia jelenlegi igazgatója. 
Török Pál arcképével. Budapest, Hornyánszky könyvnyomdája, 

1896. nyolcadrét, 142 lap. 

Kiváló érdeklődéssel olvastam át a címben jelzett 
millennáris monográfiát. Budapesti theol. akadémiánk, leszá-
mítva a csak most alapított kolozsvárit, a legifjabb e nemű 
tanintézeteink közt, múltja még félszázadra sem terjed s 
a nagy közönség mégis aránylag igen keveset tudott róla, 
mivel a budapesti theol. akadémia nyomtatott évi Érte-
sítőt kiadni nem szokott. Mi az alapja és indoka e szo-
kásnak, nem tudhatom, annyit azonban legyen szabad ki-
mondanom, hogy ha már a múltra nézve ezen derék emlékmű 
nagy részben pótolta is a hiányt: jövőre nézve igen üdvös 
dolognak tartanám úgy magára az intézetre, mint a köz-



érdekre nézve, ha a többi theol. akadémiák példájára, a 
budapesti is behozná az évenkénti Értesítők kibocsátását. 

Szerzőnek — mint maga mondja — csaknem egészen új 
csapáson kellett haladnia, mert e tanintézet történetével 
Török Pálnak, az örök érdemíi alapítónak »Korrajzok« című 
munkáján kívül, az irodalomban senki sem foglalkozott. 
Ezért legnagyobb részt saját kutatásaira és gyűjtésére volt 
utalva szerzőnk, kinek munkáját azonban nagymértékben 
megkönnyítette s a hitelesség és közvetlenség jellegével 
ruházta fel az a körülmény, hogy ő ez intézet életét és 
történetét, mint tanuló és tanár, közvetlen szemléletből 
immár 25 év óta ösmeri. 

A budapesti theol. tanintézetet épen úgy, mint nap-
jainkban a kolozsvárit, a theol. tudományos képzés és az 
egyház közérdekének kétségtelen követelménye s egy ha-
talmas teremtő és szervező kéz fáradhatatlan munkálko-
dása és agitálása létesítette. Hogy egy theol. intézetnek 
sokkal inkább helye van egy, egyetemmel bíró s a tudo-
mányos kutatás minden eszközeivel rendelkező központ-
ban, mint egy, különben igen derék vidéki városban, ezt 
bizonyítani fölösleges, tagadni lehetetlen. Ez a körülmény 
magyarázza meg, hogy még a minden tiszteletreméltó 
történeti hagyományoknak, sőt mondhatnám jogoknak is, 
engedni kellett a közérdekkel, a közszükséggel szemben. 
A ki áttanulmányozza Kecskemét és Pest küzdelmeit, 
nagyon sok rokonvonást és anologiát találhat Nagy-Enyed 
és Kolozsvár szemünk előtt lefolyt harcaiban. 

A 42 éves budapesti theol. akadémia gyökérszálai 
azonban egy egész századra nyúlnak vissza. Épen tavaly 
volt 100 esztendeje, hogy a nagy Vay József, ugyanaz, kitől 
az egyetemes lelkészi nvug- és gyámintézet eszméje is 
származott, az 1796-ik évi ref. konventre egy »mixta 
universitas* részletes tervét nyújtotta be, mely szerint a 
magyarországi két prot. és görögkeleti egyház együttesen 
állítana fel Pesten egy közös főiskolát. Mint előre lehetett 
látni, a terv csak terv maradt, az ágostai hitvallásúak és 
görögkeletiek már a kezdet kezdetén félrevonultak. 

Az eszme azonban nem halt meg, csak aludt. Életre 
keltette a nagy Török Pál, ki mihelyest pesti pappá lett, 
megkezdte azon másfél évtizedre terjedt nagy és küzdel-
mes munkát, melyet végre is diadal koronázott. A duna-
melléki kerület magáévá tette az ügyet s 1840-ben Fáy 
András* részletes munkálatot készített a felállítandó fő-
iskola tárgyában. Ugyanez évben gr. Zay Károly, ágostai 
hitv. evang. főfelügyelő, felveti az »egyesült protestáns 
főiskola* eszméjét, mely az akkori idők szelleménél fogva 
mindkét testvéregyháznál nagy örömmel fogadtatik. Csak-

* Fáy András nevével kapcsolatban szükségesnek látom fel-
említeni, hogy a polgári és egyházi közélet ezen elsőrangú mun-
kájának s a prot. unió őszinte barátjának, szintén a 40-es évek 
elejétől van egy másik idevágó munkálata »Észrevételek a pesti 
egyetemhez ragasztatni javaslott prot. hittani kathedrákra nézve* 
cím alatt, melyet Ballagi Aladár ezen Prot. Egyh. és Iskolai Lap 
1879. évfolyamának 146 — 150 lapjain közölt. Ezen munkálat sze-
rint Trencsénmegye folyamodott a királyhoz, hogy a Pesten fenn-
álló egyetemhez a protestánsok részére theologiai kar állíttassék 
fel, a folyamodvány az egyetem magistrátusához le is küldetett s 

hamar megalakul a »Pesti protestáns főiskolai választ-
mány*, Heténvi János (és nem Pál) koszorúzott szerve-
zeti- és tanterve is létre jő ; a szabadságharc viharai 
aztán ismét megakasztják a szép sikerrel biztató kezde-
ményezői munkát. 

Az elszakasztott fonalat ismét Török veszi fél és 
fűzi tovább. Évekre terjedő kemény munka és keserű 
harcok után végre 1855-ben nemcsak engedélyt nyer 
gr. Thun minisztertől a pesti »evang. theol. tanintézetre*, 
de ugyanezen év október hó 10-én meg is nyitja azt. 
Egyik kezében a vakoló kanál, melylyel épít, másikban a 
kard, melylyel a kecskeméti meg-megújuló támadásokat 
veri vissza. 

Az intézet, címéből is láthatólag, mint egyesült pro-
testáns (kálvinista és lutheránus) theol. tanintézet alapít-
tatott, a két testvéregyház felügyelete és pártfogása alatt 
állt, mindkét egyházból voltak tanárai és növendékei; az 
ág. hitv. testvérek azonban, pénzügyi nehézségekre hivat-
kozva, 1866-ban megszakították a közösséget ez intézet-
tel, mely azóta tisztán a dunamelléki ev. református egy-
házkerület theol. akadémiája. Ekkép — fájdalom — jó 
időre megsemmisültek azon szép remények, melyeket a 
40-es évek nemeslelkü tervezői és az 50-es évek lelkes 
alapítói e közös tanintézethez, mint az unió bölcsőjéhez 
kapcsoltak. De nem vázolom tovább e fanintézet történetét, 
melynek lapjain a Török Pál és Ballagi Mór nevei arany 
betűkkel tündöklenek. Ez a két nagy ember emelte a fia-
tal intézetet a régi múlttal és névvel bíró többi theol. 
akadémiák teljesen egyenrangú társává; a mostani veze-
tők és tanerők pedig nemcsak kegyelettel őrzik a drága 
örökséget, de úgy anyagilag, mint szellemileg folytonosan 
fejlesztik és erősítik azt. 

Szőts Farkas munkája két részre oszlik. Az intézet 
múltját négy fejezetben, 61 lapon, jelenrajzát pedig tíz 
fejezetben, 81 lapon adja elő. Mindenütt élénken és vilá-
gosan, folyton a hiteles adatokra támaszkodva ír; különös 
érzékkel az iránt, hogy semmit el ne hagyjon, a mi szük-
séges, és semmit ne adjon, a mi fölösleges. A budapesti 
tlieol. akadémia múltjáról és jelenéről a legtisztább és 
leghűbb képet nyerjük munkájából. Bárha — saját nyilat-
kozata szerint — igen rövid idő állt is rendelkezésére s 
így hevenyészne kellett írnia, szerintem nincs szüksége sem 
megbízóinak, sem kritikusainak az előszóban kért elné-
zésre. Részemről legalább ugyanilyen elösmeréssel nyilat-
koznám munkájáról akkor is, ha az, előttem teljesen kö-
zönyös, sőt idegen szerző alkotása lenne, és ha egy tőle 
egészen független lap számára is küldeném is be kritikámat. 

Kassa Révész Kálmán. 
annak tárgyában Schedius professzor elnöksége alatt egy bizottság 
is kineveztetett. Fáy András az egész mozgalmat a protestánsok s 
különösen a felállítandó pesti prot. főiskola ellen, a r. katholiku-
sok részéről tett sakkhuzásnak tartja s ilyen felfogással, nagyon 
természetesen, a leghatározottabban ellene nyilatkozik a trencséni 
indítványnak. Mai nap, mikor ismét napirendre, illetőleg szóba 
került az állami prot. theol. fakultások felállítása, kiválólag szük-
séges a Fáy András fejtegetéseit elolvasni és azok felett gon-
dolkozni. 



B E L F Ö L D . 

V i l á g f o l y á s a . 
A nemzetköziség nagy hatalom. A sajtó és a meg-

gyorsult közlekedés eszközei által áttöri a nemzeti, az 
állami, a földrajzi határokat. Gyökeret ver, vérbe megy 
át s társadalmi hatalommá növekszik minden olyan helye-
ken, hol alkalmas rá a talaj. Meggyőző bizonyíték rá a 
socialismus, melyet 8—10 esztendővel ezelőtt csak híréből 
ismert a magyar társadalom, ma pedig fenyegető réme 
kezd lenni társadalmunknak. Múltkor (4. sz.) egy cikkben 
mi is bemutattuk a század e nagy problémájának sajtó-
termékeit. Socialista-iratokból szemelvényeket közöltünk, 
melyek napnál világosabban mutatják, hogy a nyugati 
népek eme társadalmi ragálya immár nálunk is veszedel-
mesen inficiálta a nép lelkét. Most már a törvényhozás 
termeiben is fölhangzott a socialismus miatti félelem 
kiáltó szava. 

Talhán Béla, Békés vármegye volt főispánja nagy 
feltűnést keltett beszédben kimutatta, hogy a socialismus 
az alföldi megyékben mily virágzásnak indult. Fertőzve 
van immár az Alföld s a Dunántúl, ragályozva a gyár-
városok, sőt az úgynevezett agrar vagy mezei socialismus 
részben a földmíves népet is hatalmába kerítette. Tallián 
aztán gyógyszerül azt ajánlja, hogy meg kell rendszabá-
lyozni a socialismust. Államosított rendőrség, megszorított 
sajtó-szabadság, szóval erőszakos állami és törvényhozási 
beavatkozás: ez a Tallián gyógyszere. Egyszersmind fel-
hívja a közkormányzat figyelmét arra. hogy a socialista 
munkások egyik része január 30-án Budapesten, másika 
február 14. és 15-ik napjain Cegléden általános munkás-
gyűlést tart és azon az idei aratásra általános munkás-
sztrájk szervezését tervezik. 

A parlamentben másnap (január 27-én) tovább fűz-
ték a kérdést. Pichler Győző a Tallián álláspontjával szem-
ben arra mutatott rá, hogy a socialis kérdést nem erő-
szakkal, hanem a méltányosság tekintetbe vételével kell 
megoldani. A külföldi izgatókkal szemben szükséges az 
erélyes föllépés, de ne feledjük, hogy a magyar socialis-
ták követelményei között tisztességes követelések is van 
nak. A mezei és a gyári munkások között meggyökerezett 
socialismus egy azon bajnak más-más megnyilatkozása. 
A socialismust az olyan eljárás terjeszti, a mikor a tőke-
pénzesek a munkások bőrére és életére spekulálnak. Erő-
szakos rendszabályok s különösen a sajtó megrendsza-
bályozásával nem lehet segíteni ezen nagy és mélyreható 
bajon. Ép így nyilatkozott jan. 28-án Visontai S. is. 

E képviselőházi felszólalások s a tényleg rohamo-
san terjeszkedő baj hatása alatt hazánkban is napi kér-
déssé lőn a socialismus. Csakhogy, fájdalom, ezt a mélyre 
ható kérdést, mely a gazdasági, erkölcsi, és társadalmi 
életnek egyik legnehezebb problémája, nagyon is felszíne-
sen és futtában traktálják a mi honatyáink. Mindenek 
előtt konstatálnunk kell, hogy olvan társadalmi sebeket, 
melyeknek gyökere a szívben, a megzavart életnézetben, 
tehát a lélek valláserkölcsi mélyén van, az erőszak esz-
közeivel gyógyítani teljes lehetetlenség. Példa bizonyít. 
Bismarck, a hatalmas vaskancellár, annak idejében a 
kitűnő porosz rendőrség és hivatalnokság felhasználásá-
val megkisérlette, de kísérlete csütörtököt mondott. Csinált 
martyrokat, kik megnövelték a socialismus erejét. A fran-
cia, a belga s más törvényhozások hasonló kísérletei is 
azt bizonyítják, hogy legislatio és politika a bajnak a kitö-
réseit egy időre elnyomhatják, de a baj gyökereit ki nem 
írthatják. 

Az agrar-socialismusnak is, mint minden socialis-
musnak, két gyökere van. Egyik a gazdasági, ipari viszo-
nyokból, másik a lelkek erkölcsi mélyéből ered. Azt az 
ipari és gazdasági viszonyok törvényhozási rendezésévei 
lehet gyógyítani, még pedig ama vezérelv szerint, hogy a 
kis és szegény emberek védelmet nyerjenek a nagybir-
tok és a nagytőke természetes túlkapásai ellen. Ezt a 
helyes agrar-politika inaugurálásával és a mercantilizmiis 
mérséklésével lehet némileg elérni. De csak némileg, mert 
a f'őbaj s ennek folytán a fő-fő gyógyszer is a kérdés 
éthikai oldalában van. 

A socialismust mindenhol és mindenha a nagybir-
tokosok és a nagytőkések szűkkeblű önzése tette veszedel-
messé, mely a tőlük élő munkások és kis emberek mél-
tányos kívánalmai előtt is szemet hunyt. Ez a szűkkeblű-
ség üremtette és tartotta fenn az ókorban a rabszolgaságot, 
a középkorban a jobbágyságot s napjainkban ez csinált 
a gyári és mezei munkásból valóságos »fehér rabszol-
g á i t . Ennek az embertelen önzésnek kell megtöretni a 
méltányosság és a humanismus, vagy mondjuk keresztyén 
nyelven : a krisztusi emberszeretet hatalmával. Míg ez a 
nagy urak szivében meg nem erősödik, míg magukat a 
törvényhozókat is ez a lélek nem vezeti, s viszont míg 
a munkások lelkében is ez nem mérsékli a követelé-
seket : addig a socialismus gyökereit soha-soha el nem 
vágjuk. A mesebeli sárkány módjára, ha egyik fejét le-
metszi is az erőszak, nő helyette más, s a kiontott vér 
újabb forrongás és kitörés magvát ülteti az elkeseredett 
állat-ember szivébe. Egy szóval, több keresztyénség, több 
hit, több evangelium a lelkekbe és a társadalomba fent 
és alant: ez, és csak ez a socialis bajok egyedüli 
gyógyszere. 

Lám Angliában, a föld legelső iparos országában, 
ha van is baj a socialismussal, de nem fenyegető, nem 
romboló. Még elméleti socialistái, a socialista írok is sze-
lídebb húrokat pengetnek a zöld szigeten, mint a konti-
nensen. Még a vezérszerepet vivő Burns is ki tud békülni 
az állami renddel, sőt a monarchiával is, miket a francia, 
orosz és belga socialisták teljességgel nem tűrnek meg. 
Ezeknek anarchia, az állami és társadalmi rend teljes 
felforgatása, a vagyon- és tulajdon-jog közössége kell. S 
miért az angol sociálisták mérsékeltebb hangja? Azért, 
mert a világ legelső politikai és iparos országában bőven 
akadtak férfiak és nők, a kik gondjukba vették az árvá-
kat, táplálják az éhezőket, gyámolífják a tehetetleneket; 
a kik tehát a társadalom és az élet által ütött sebeket 
a keresztyén könyörület és szeretet balzsamával gyógyít-
gatják. Tapasztalatok bizonyítják, hogy erélyes és tudatos 
keresztyén társadalmi tevékenység nélkül a socialismus 
gyökereit el nem vágjuk soha. 

Ha hát ki akarjuk kerülni a növekvő socialismus 
fenyegető rombolásait, ápoljuk társadalmunkban a keresz-
tyénség léleknemesítő erőit: a segítő és könyörülő szere-
tet hatalmát a gazdagok, a türelem és önmérséklés lelkét 
a szegények lelkében. Mert szegények és gazdagok min-
dig voltak és lesznek a földön s mindkettőt az Űr szerzi; 
de az Úrnak e kétféle szerzeménye csak a kölcsönös sze-
retet és méltányosság ereje által férhet meg békességben 
e földön. E nélkül egymás megemésztésére tör. 

A forrongó socialismus növekvése közepette s ennek 
ellensúlyozásául a vallás és az egyház embereire vár első 
sorban a nehéz, de dicső hivatás, hogy a megzavart lelkek 
erkölcsi egyensúlyát a hit erejével helyre állítsák ; hogy 
a gazdagok önzésében és a szegények vad keserűségében 
kitöréssel fenyegető társadalmi bajt megakadályozzák vagy 
legalább mérsékeljék. Jeddi F. 



K Ü L F Ö L D . 

Francia gyűlölködés a protestánsok ellen. 
Valóságos szégyene és gyalázata korunknak az a 

gyűlölködés, mely a protestánsok ellen Franciaországban 
napirenden, sőt növekvőben van. Fanatikus pápisták, hajó-
törött boulangisták és bornírt chauvinisták csakúgy öntik-
ontják a rágalmakat, a piszkolódásokat a francia protes-
tantismus ellen. A francia napilapok egy része egész 
utálatos módon piszkolódik, ócsárol, gyalázkodik. A H. 
Drummond »Libre Parole«-ja (egy elzüllött antiszemita 
újság), az ultramontan »Croix« című napilap, a század-
végi férfiak és hölgyek mohón olvasott »Figaro«-ja stb. 
valósággal versenyeznek a protestánsok otromba szidal-
mazásában. 

Pedig a francia protestantismus egyike a legéletre-
valóbb, legtevékenyebb protestáns egyházaknak. Számban 
kis egyház, alig több félmilliónál, de hitbuzgóságban, szel-
lemi erőben, munkásságban versenyez a nagyokkal, sőt 
a legnagyobbakkal. Virágzó irodalma, világhírű prédiká-
torai vannak és írói olvasottabbak, mint akárhány német 
vagy angol theologus. Egyházi életében tiszta evangeliumi 
vér buzog, gyülekezeti tevékenysége, bel missziója, hívei-
nek vallási és erkölcsi tisztasága a protestáns világban is 
példányszerű, a ledér francia és pápista társadalomban 
pedig, mely a századvégi erkölcsöknek hódol, nagyon szo-
katlan és idegen. Franciaországban a protestantismus a 
nemzet sava és borsa. Innen a gyűlölködés ellene mind-
azokban a körökben, melyek, mint az antisemitismus, 
ultramontanismus és ledér századvégiség, az evangeliumi 
keresztyénség nemesebb eszményeinek és életének hátat 
fordítottak. 

íme néhány legújabb tény a helyzet illusztrálására. 
Madagaskár szigetén Laroche volt a francia kor-

mányzó, ki a lázadó benszülötteket bölcs tapintattal lecsön-
desítette s az egész sziget lakosságát rövid idő alatt szel-
lemi és anyagi emelkedés sodrába lendítette. De Laroche 
jó református ember is volt, minden vasárnap elment a 
templomba s mind saját hitbuzgóságával, mind magas 
példájával emelőleg hatott a madagaskári protestantis-
musra. De épen e miatt szálka lőn az ultrapápások sze-
mében, kik addig áskálódtak, intrigáltak ellene, hogy őt 
visszahívták s Madagaskár új kormányzót kapott az erő-
sen pápista és tisztán katonailag kormányzó Gallieni sze-
mélyében. 

A francia protestánsok még Laroche idejében missziói 
küldötteket küldtek Madagaskárba. hogy tartsanak szem-
lét ott a hely színén, nem lehetne-e intensivebb missziói 
tevékenységet kezdeni a szép szigeten. Krüger párisi misz-
sziói tanár és Laguaj reimsi lelkész voltak a megbízottak, 
kik egy rokonszenves fiatal herceget, a király unokaöcs-
csét hoztak magukkal Párisba, hogy ott az evangeliumi 
keresztyén élettel és civilizációval közelebbről megismer-
kedjék. Nosza rögtön gyanúba fogták az ultramontánok 
és a boulangisták és a drummontisták a szegény madagas-

kári herceget s nyíltan azzal vádolták, hogy ő a madagas-
kári lázadás feje, hogy az angolokkal egy követ fúj s 
tehát hazaáruló. Hiába védik, mentegetik Krüger és Lagua 
az ő fejedelmi párfogoltukat: az egész pápista sajtó, sőt 
az összes francia lapok veszedelmes lázadót és angol-con-
spiratort látnak a jámbor hercegben, kinek összes bűne 
abból áll, hogy megszerette Krisztust és az ő evangéliumát. 
Sőt a két derék lelkésznek, Krüger tanárnak és Lagua 
prédikátornak politikai jellemét is rutul befeketítették e 
ledér lapok. 

De van bíró a felhők felett. A két madagaskári misz-
szionárius, minden áskálódások dacára is, kieszközölte azt, 
hogy Madagaskár szigetén az összes protestáns nép- és 
felsőbb iskolák a francia protestáns egyház hatósága és 
vezetése alá kerültek s bár a mostani kormányzó ellenök 
dolgozik, de remélik, hogy az anyaország egyházi elöljá-
rósága és az államkormány együttes támogatásával a szép 
virágzásnak indult madagaskári protestáns iskolák meg-
tarthatók lesznek az evangeliumi keresztyénség számára. 

Valósággal bámulatba ejtő az a tajtékzó düh, mely 
a pápista Franciaország napisajtóját az angolok ellen 
mostanság elöntötte. Most már nem az járja, mint a 70-es 
és80-as években : huncut a német,le a németekkel; most 
az angol gyűlölet jött divatba a szeszélyes franciáknál. 
Az ultramontánoknál vallási, a francia chauvinistáknál 
nemzeti motívumok táplálják ezt az áldatlan gyűlölködést. 
Az angolok csinálták a galibát Madagaskáron, az angolok 
keze dolgozik Algierban is a protestánsok javára és a 
francia nemzet, kárára, mert a methodista papok bibliát 
terjesztenek a benszülöttek között s ezáltal fegyvert ad-
nak kezökbe a pápás és vallástalan kormányzat ellen. 
Sőt a derék »Coligny-társaság«-ot (Société Coligny) is 
hazaárulás gyanújába keverték, mert hát ez a protestáns 
társaság szegény Waldensokat telepít ki Algierba. Ezért 
a »Coligny-társaság«-ot is széltében azzal gyanúsítja a 
felszínes francia sajtó, hogy angol érdekek szolgálatába 
szegődött. 

Még jellemzőbb a Gr. Thiébaud esete. Ez a hírhedt 
úr annak idején kebelbarátja volt a kalandor Boulanger-
nak s most is az úgynevezett kétes existenciák közé tar-
tozik. Minap fölcsapott ultramontán vándor-apostolnak. 
Protestáns-gyűlöletben szenved és protestáns-üldözésben 
utazik. Bejárja Franciaországot s a vegyes (pápista és 
református) lakosságú helyeken lázító felolvasásokat tart 
a protestantismus ellen. Mult napokban Clermont-Ferrand 
lakóit annyira felbujtotta a protestánsok ellen, hogy csak-
nem megölték Delattre reform, lelkészt, ki apostoli buz-
góságáról és kegyes életéről országszerte híres ember és 
hatalmas belmissziói tevékenysége által Auvergne környé-
kén több református gyülekezetet alapított. Bálőttek, há-
zába törtek és csak a »maire« hirtelen közbelépésének 
s az előhívott rendőrök segítségének köszönhető, hogy 
Delattre életben maradt. 

Valóban elszomorító kép, szégyenletes állapotok! 
Úgy tetszik, hogy a híres grandé nation az erkölcsi bom-
lás lejtőjére jutott. Törökországi, ázsiai állapot ez, hol a 



féket vesztett düh és tehetetlenség botorul a nemzet ép 
és előtörő eleme ellen fordul. Adjon Isten tapintatot, böl-
cseséget és kegyelmet a francia hittestvéreknek, hogy e 
nagy felfordulás közepette is megtartsák nyugodtságukat, 
el ne veszítsék hitöket s hivek maradhassanak egyik 
hugenotta vértanujok, M. Durand jelmondatához : Résister! 

Sóváradi F. 

R É G I S É G E K . 

Lelkészbeiktatás félszázaddal ezelőtt. 
(Beszéd. Elmondatott 1847. június 27-én Jedden.*) 

Mennyei felséges atyánk, kinek tiszteletedre össze-
gyültünk e szent hajlékba, tekints kegyesen reánk, segéld 
erőtlen igyekezetünket s tedd áldottá s idvessé mostani 
munkálkodásunkat, Jézus nevében kérünk. Amen. 

Innepéllyes nap ez, keresztyén hívek; e jeddi nemes 
evangeliumi reformált egyháznak szavazatok többségével 
megválasztott s a felsőbbség által is e hivatalra megerő-
sítést nyert ifjú papja, Tiszteletes Szőts Lajos úr, kedves 
Atyámfia, ma kivánja tartani székfoglaló vagy beköszöntő 
beszédét; ma kezdődik az ő rendes papi hivatala köztetek ; 
és én épen azért küldettem ide, hogy a felsőség képében, 
törvényeink szerént, őt nektek bemutassam, ajánljam s 
az egymásközti szövetség, hiven, szentül megtartását mind-
két félnek szorosan szivére kössem. Szenvedjétek el hát 
csak egy pár szempillantásig, míg lehető legrövidebbre 
szabott beszédemet végzem. 

Szerencsésnek tartom most magamat, egyfelől azért, 
hogy ezt a hivatalos kötelességet e nemes megyében ** 
tehetem, melly iránt már csak a szomszédságnál fogva is 
rokonszenvet érzek és a mellynek keblében más ízben is 
levén ezelőtt megjelenésem, most nem gyászos, mint, 
akkor, hanem örvendetes ünnepélyre jelenhettem meg; 
másfelől pedig szerencsésnek tartom magamat azért, hogy 
hozzátok, e nemes megye lelki épülésére és virágoztatá-
sára, a mennyiben a jelenből a jövőre lehet következ-
tetni, egy jó embert és hasznos lelkipásztort vezethetek 
bé, kit minden szégyenülés nélkül tellyes meggyőződésem-
ből ajánlhatok tinéktek. 

Fogadjátok őt, mint mától fogva kedves papotokat 
szeretettel. Nincs a szeretetnél boldogítóbb erő egy is az 
Isten végetlen világában, a hol ez van, ott mindenütt áldás 
is van, De sehol nem szükségesebb a szeretet létezése, 
mint pap és hívek között. Csak úgy lehet hasznos ered-
ménye, idve. a papi hivatal folytatásnak, ha szeretet szent 
kapcsa foglalja őt egybe azokkal, kik vezérlése alá bízat-
tak. Hol pedig nincs szeretet, s ennek szülöttje a bizoda-
lom, ott templom, torony, harang, pap, ekklesia, istentisz-
telet mind, mind csak üres nevek! 

Fogadjátok öt tisztelettel is. Ha valaki, a jó pap 
bizonyosan megérdemli a tiszteletet, a honnan vétetett az 

* Ezt a beszédet kibédi Péterfi Jóssef marosi esperes, hír-
neves szónok tartotta. A beiktatott lelkész, néhai Szőts Lajos, 
1847. június 27-től 1864. december 9-ig jeddi lelkész, édes atyja 
volt e Lap szerkesztőjének ; továbbá Szőts Sándor dévai lelkész-
nek ; Kovászna korán elhunyt lelkészének, Szőts Gerőnek, és Szőts 
Ákosnak, a jelenlegi jeddi lelkésznek. — A közlő Koncz József, 
marosvásárhelyi kollégiumi tanár, Péterfi József hátrahagyott ira-
tainak rendezése közben akadt e beszédre. Sserk. 

** »Megye« Erdélyben s különösen Maros-Torda vármegyé-
ben népies elnevezése az egyházközségnek. Sserk. 

ő címzete is. A ki értelmünket mennyei igazságokkal 
világosítja, erkölcsünket mind oktatásával, mind jó pél-
dájával nemesíti, a ki szomorúságunkban vigasztal, két-
ségeinkben tanácsol, ki egy szóval Istennek küldöttje, és 
Jézusnak személyese körülöttünk, az minden bizonnyal, 
ha kötelességét igazán teljesíti, nagyrabecsülést, tiszteletet 
érdemei, még pedig oly mértékben, hogy senki sem inkább 
a társaság tagjai közül. 

fogadjátok öt engedelmességgel. Tárjátok ki elméi-
teket az ő beszéde előtt, s az általa hirdetendő szent 
igét készséggel és örömmel vegyétek be. Engedjen az ő 
feddésének az, ki hibásnak, vétkesnek érzi magát; en-
gedjen az ő világosító oktatásainak az, kinek elméjében 
tudatlanság, babona, homálya dereng: engedjen az ő in-
tésének az, kit kisértetek vettek körül s közel áll az er-
kölcsi veszélyhez; engedjen az ő biztató és vigasztaló 
szózatjának az, kit szenvedés sajtol, nyomor és inség 
terhe alatt nyög. Kövessétek mint juhok a jó pásztort, a 
léleknek mezején őtet s engedjétek önként magatokat táp-
láltatni az örök élet drága eledelével és italával. 

Fogadjátok öt tartozástok lefizetése iránti kész indu-
lattal. A kik az oltárnál szolgálnak, az oltárról kell azok-
nak élni, úgymond az írás. Sőt a papnak, hogy hiva-
talát jól folytathassa s tiszteletre magát érdemessé tehesse, 
nemcsak eledelre, de sok egyébre van szüksége, mit meg 
nem szerezhet, ha különben is igen szűkre szabott fize-
tése pontosan ki nem szolgáltattatik. 

Igv fogadjátok őt, s így viseltessetek ezután is hozzá 
minden tagjai e nemes és szent megyének; te pedig tisz-
teleles férfiú, kedves atyámfia az Úrban, légy nekiek az, 
a mit most benned látunk, a mit ezutánra nézve is 
belőled reménylünk, légy nekiek papjok, lelkipásztorok a 
szó teljes értelmében : szeressed őket, kik téged szeretnek 
s a szeretet még a lehető fogyatkozásokat is fedezze be 
előtted; úgy világoskodjál nekik mind tudománnyal a 
templomban, mind jó példával a templomon kívül, mind 
tisztes, okos magaviselettel a társalgásban, hogy a tiszte-
letet, az engedelmességet és tartozást mindenek örömest 
megadni készek legyenek, hogy még azok is, a kik neta-
lán valami okból nem szeretnének, a mit a mindenható 
Isten távoztasson, legalább a tiszteletet tőled semmikép 
meg ne vonhassák. így áldás lesz rajtad és e népen, me-
lyet szivemből óhajtok is. 

Áldja meg az Úr a ti egybeköttetésteket mától fogva 
mind végig: béke s szeretet legyen köztetek; terjedjen 
itt s tartasson fenn általad az igaz evangeliumi tudomány, 
virágozzon, ékeskedjen minden keresztyéni jó erkölcs! Ha 
valaha még életedben meg kellene is válnotok egymástól, 
ne hidegen, hanem a szeretet szép búcsú szavaival és 
meleg könnyeivel váljatok meg, mint idáig együtt utazott 
s egymást boldogított, hű barátok! 

Már most állj fél ide, foglald el e szónok széket, 
papi munkásságod főműhelyét s ezzel együtt vedd magadra 
mindazon fontos kötelességeket, lépj birtoklásába mind-
azon javadalmaknak, jogoknak, mellyek e nemes reformá-
tus jeddi megye papi szent hivatalához vannak köttetve ! 
Állj fel ide. köszöntsd szeretettel híveidet, s ezzel a mai 
napon rendesen kezd el hivatalodat! 

Adjon Isten neked kegyelmet a kegyelemhez, hogy fontos 
hivatalodnak, reménységünk, várásunk szerint megfelel-
hess, hogy erőről erőre, nyereségről nyereségre juthass!, 
Áldja meg Isten hivatalodnak kezdetét, folyamát és végét. 
Hallgasd meg áldások Istene, ki soha nem rejted el 
magad azok elől, kik téged igaz hittel és munkás bizo-
dalommal keresnek és kérnek. Hallgasd meg és áld meg 
e népet és ennek új lelkipásztorát, a te szolgádat! Amen. 

Az eredetiből közli Koncz József. 



IRODALOM. 

** »A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Törté-
netéből* az 54-ik füzet hagyta el a sajtót a Lampel-cég 
kiadásában. A törökön nyert szent-gothárdi ütközet, a 
lealázó vasvári békekötés, a Wesselényi-Nádasdy-Zrinyi-
féle titkos szövetség gyászos 'kimenetelét, Zrinyi, Frangepán 
és Nádasdy ki végeztetését beszéli el. A szöveget nagy-
számú illusztráció és egy szép műmelléklet (II. Rákóczy 
Ferenc arcképe) díszíti. Ára egy füzetnek 30 kr. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című illusztrált díszműből most jelent meg a 
73-ik füzet, a melyben Gracza György a szerb és az oláh 
zendülés végső fellobbanását mondja el a nála megszo-
kott elevenséggel. A Hatvani csapatjának lemészárlása 
és Vasvári Pál hősies halála: rendkívül érdekes részei a 
füzetnek. Ebben a füzetben, hogy több szöveg férjen el, 
csupán két illusztráció van, ú. m. A segesvári csata szín-
helye és^Kossuth a kápolnai csatamezőn. A díszmüvet a 
Lampel-cég adja ki. 

** A Pallas nagy Lexikonának 180—190-dik 
füzetei is megjelentek, melyek a XIII. kötet 6 —10-ik fü-
zeteit képezik. A nélkülözhetetlen mű e részének főbb 
cikkei közül csak a : következőket említjük meg: Oláh-
ország. Olaj festészet. Olasz festészet. Olasz irodalom. Olasz-
ország. Ólom. Ópium. Óra. Orosz nyelv és irodalom. 
Oroszország. Orvostudomány. Osztrák császárság. Osztrák -
magyar bank és Örmények. A füzetekhez csatolt mellék-
letek a következők: Orvosi növények (3 tábla), Ötvös-
művészet és Pálmák (2—2 tábla), Oszloprendszerek, to-
vábbáuOroszország, Osztrák-magyar monarchia és Palesztina 
térképei, végül pedig az Oroszlán szines képe. 

** Caraffa. Történelmi kép hat szakaszban. Irta 
Gabányi Árpád. Budapest, 1896, a Magyar Nyomda (Jó-
zsef-utca 45.) nyomása, kis nyolcadrét, 204 lap. — Az 
eperjesi embermészárolás borzalmait tárja elénk ez a munka, 
még pedig drámai formában. Ezt a formát szerző azért 
választotta, mert a drámai leírás legközvetlenebb s legha-
tásosabb. Munkáját* meg azért nevezi »történelmi kép«-
nek és nem tragédiának, mert a vérszopó Caraffa nem 
lehet tragédia hőse s a huszonhárom eperjesi vértanú sorsa 
a kétségbeejtésig szomorú történet, de nem tragikum. E 
gyászos történet megírására erős hazafias érzülete kész-
tette a szerzőt. »Olybá tekintettem ezt a dolgot, mondja 
az Előszóban, mint valami szellemi adósságot szülőváro-
sommal szemben.^Akarom, hogy ismerje meg a közönség 
a maga teljes börzalmasságában azt, a mit eddig nem 
ismert; akarom, hogy tudja meg, kik voltak azok az ártat-
lan félszentek, kik Eperjesen vértanúhalált szenvedtek, 
és hogy ki volt Caraffa ?« S valóban ebben a történeti 
képben nemcsak a háttér és minden egyes alak, hanem 
az egyes cselekvény és az alakok jellemzése is egészen 
történeti. Szerző egészen a történeti forrásokhoz tartotta 
magát. »Olvastam a szót, írja az Előszóban, visszafojtott 
lélekzettel és az olvasottat leírtam, remegő kézzel bár, de 

igazságosan; nem nagyítva semmit, nem enyhítve csak 
azt, a mire a választott forma és az örök szép és igaz 
törvénye feljogosít. A fantáziának csakis az események 
csoportosításában engedtem némi csekély teret, s ott, hol 
a história összes adataival cserben hagy«. A hajmeresztő 
cselekvény képe hat szakaszban tárul föl az olvasó előtt. 
Elsőben katonai tanyán vagyunk, hol Caraffa tisztjei az 
iszákos Wéber jegyző fecsegéseiből és Szentiványi László 
hamisított ievelei alapján Tábori Erzsók felbérelésévei 
pokoli gonoszsággal készítik a hurkot az eperjesi hazafiak 
(Keczer András, Zimmermann, Rauscher, Pallásthy stb.) 
nyakára. Második szakaszban Keczer és családja családi 
és egyházi ügyekben tanácskoznak s a ravasz T. Erzsók 
kézbesíti Zimmermannak a Zrinyi Ilona nevére hamisított 
levelet, s a Zimmermann nevére költött választ, a mikor 
Caraffa tisztjei rátörnek a családra s elfogják Keczert, 
Zimmermannt s a többi »árulókat«-at. Harmadik szakasz-
ban a vérbíróság van bemutatva, a lerészegített Wéber 
és Erzsók hamis tanuk kitanítása Caraffa által, az »árulók« 
kihallgatása és elítéltetése. Negyedikben Caraffa Görtz 
ezredessel a többi áldozatokat írja össze elfogatásra, majd 
a kivégzés van erőteljes drámaisággal feltüntetve. Ötödik 
szakaszban Lipót király előtt Szirmav és Radvánszky le-
leplezik Caraffa iszonyatossságait, kinek madridi követsé-
géből nem lesz semmi. A hatodik szakaszban Caraíía 
bűnhődése, lelkiismereti furdalásai és halála van szinre-
hozva. Ebben a keretben a gyakorlott színműíró kitűnő 
dramatizáló erejével, ügyes helyzet- és jellem-festéssel van 
megszerkesztve a megrázó hatású drámai kép. Caraffa 
magyar gyűlölete, roppant hiúsága, irtózatos pénzvágya és 
állatias érzékisége mesterileg van festve. Másfelől a mar-
tyrok nemes, hazafias, hősies jellemét, különösen az ősz 
Keczer A. hősiességét tiszteletet parancsoló fenséggel 
domborítja ki szerző avatott keze. Gabányi »Caraffá«-já-
ban az eperjesi martyroknak méltó emléket állított, s 
bizonyára sok olvasójában feltámasztja azt a vágyat, hogy 
e honszerető martyroknak emlék állíttassék, még pedig 
necsak az unokák szivében. A nagyhatású munkát pro-
testáns olvasó közönségünknek is melegen ajánlhatjuk, 
bár nekünk úgy tetszik, hogy Gabányi Caraffájában a 
vallási gyűlölet motívuma nincs eléggé kidomborítva. 

** Debreceni Főiskolai Lapok. E címmel a Magy. 
írod. Önképzőtársulat kiadásában ez év elejétől egy havon-
ként háromszor megjelenendő ifjúsági közlöny kezdette 
meg pályafutását Debrecenben — nyomtatásban. Harminc-
kilenc év óta adott ki az említett társulat irott heti köz-
lönyt, míg végre most régi vágyát valósította s folyó évi 
február első napjától a lapot nyomtatott alakban fogja 
kiadni. Szerkesztője: Fél Boldizsár. A mutatványszám 
ügyesen van összeállítva. Leginkább szépirodalmi tartalmú. 
Debrecenben ez már a második ifjúsági lap. A Hittanhall-
gatók Közlönye az első, mely nyomtatásban idáig hosz-
szabb pályát futott meg. Sárospatakon, Pápán szintén 
vannak efféle ifjúsági lapok, valamint Pozsonyban is, me-
lyek az ambitión kívül mindenesetre a tehetség kifejlő-
désére s a szép kultiválására hathatós rugóul szolgálnak. 



sőt még ifjaink tudományos képzettségéről is tanúskodnak. 
Csak aztán ne hiányozzék a tapintat és lelkiismeretes 
gond a szerkesztésben, hogy az ifjúsági lapok komoly 
szellemi paelestra helyett felszínes és stréberségre vezető 
munkamezővé ne váljanak. Ha már egyszer lapokat indí-
tanak prot. iskoláink ifjúságai, a mai, vallásnak és erköl-
csiségnek nem kedvező korban sem téveszszék soha szem 
elől őseink erényeit: a mély vallásosságot és emelkedett 
erkölcsi érzést. 

** A késmárki lyceum monográfiája ügyében a 
következő felvilágosító és helyreigazító sorokat kaptuk: 
Nagytiszteletü Szerkesztő úr! A »Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap* 1897-ik évi január 17-ki (3-ik) számában az iskola-
ügyi rovatban »Prot. középiskolák millennáris értesítője* 
cimíí cikkben Alföldi úr a késmárki ág. hitv. ev. lyceu-
mot is azon intézetek sorában nevezi meg, melyeknek 
»történeteit sem itt, sem ott, sem értesítőkben, sem önálló 
monográfiákban nem látta*. Van szerencsém intézetünk 
történetének egy példányát Nagytiszteletűségednek meg-
küldeni (A könyvet is megkaptuk. Szerk.) azon kérelem-
mel, kegyeskednék annakjtartalmát tudomásul venni s a 
monográfiát Alföldi úrnak is rendelkezésére bocsátani, 
hogy meggyőződhessék arról, miszerint mi — a többi 
intézeteket megelőzőleg — még az 1893-ik évben telje-
sítettük hazafias kötelességünket. Kiváló tisztelettel vagyok 
Késmárkon, 1897. január 20-án nagytiszteletű szerkesztő 
úrnak alázatos szolgája: Zvarinyi Sándor, igazgató. 

E G Y HÁ Z. 

A nagy gyülekezetek szervezetében fogas kér-
dés, hogy a gyülekezet egysége mellett a több parókhia 
és több lelkészség miként szerveztessék, hogy a gyüleke-
zetben a merev centralizáció az egyházi életet meg ne 
bénítsa. Barmon, híres németországi ref. ekklézsiában. 
mely az eddigi nyolc lelkész szerint nyolc lelkészi körre 
volt felosztva, akként oldották meg ezt a kérdést, hogy 
az egyházat a három templomnak megfelelőleg három 
parókhiára és három presbyteriumra osztották, melyek 
mindenike külön gyakorolja a presbyterium jogait. A gyü-
lekezet egysége pedig abban van megóva, hogy az ekklé-
zsia vagyonát és jogi képviseletét egy quasi főpresbyte-
rium gyakorolja, mely az alsó presbyferiumok elnökeiből 
és az egyházi képviselők által választott hat tagból áll. 
Ez a főpresbyterium intézi a gyülekezet vagyoni ügyeit, 
ez képviseli a gyülekezetet kifelé és fölfelé s ez választja 
a lelkipásztorokat is. A rajnavidéki egyházi főtanácsnak 
annyira megtetszett ez az új szervezet, hogy felkérette a 
karmeni statutumot, hogy szükség esetén a többi nagy 
gyülekezeteknek elfogadásra ajánlhassa. — A nagy gyü-
lekezetek több parókhiára osztása a hazai protestantis-
musnak is függő kérdése. A debreceni egyházban nemrég 
szintén fölmerült a templomok szerinti parókhiákra osztás 
eszméje, de aztán elaludt az egészséges kezdeményezés. A 
budapesti zsinaton is forgott hasonló indítvány, deleszavazták 
a zsinati atyák. Pedig égető kérdés. A parókhiák meg nem 
osztása miatt a nagy gyülekezetek belső élete kivétel nél-

kül mindenütt sorvad. Aversiók, szekták elharapózása, 
felekezetnélküliség a nagy ekklézsiákat tépik-dúlják a leg-
inkább. Maga a barmeni példa nem épen követnivaló. A 
szervezetnek mi csupán az alapelvét tartjuk egészséges-
nek. A hány templom, annyi parókhia és annyi presby-
terium. Ez jó gondolat. Az is helyes, hogy a gyülekezet 
jogi és vagyoni egysége a központi quasi főpresbvterium-
ban biztosíttassék. De a fiók- és főpresbyteriumok között 
a jogok megosztása szerintünk nem eléggé szerencsés. 
Túlsók a joga a fő- és túlkevés a fiók-presbyteriumok-
nak. No de ez a barmeniek dolga. Minket a magunk 
bajai bántanak s ezek ellen szeretnénk orvoslást találni. 

A vallásos összejövetelek kedveltségéről tanús-
kodnak a következő sorok: Tisztelt Szerkesztő úr! Tudo-
mására kívánom juttatni azt a lelkes, buzgó vallásos bel 
missziói működést, mely több egyház példájára nálunk is 
folyik, s mely a vallásos estélyek tartásában nyilatkozik. 
Tiszt. Gaál Ferene lelkész úr kezdeményezésére létesültek 
e felolvasások, a melyek iránt ma már olyan nagy az 
érdeklődés, hogy az eleinte alig néhány emberből álló 
hallgatók száma 200—250-re emelkedett és folyton sza-
porodik. — A nép szívesen jön a felolvasásokra, vagy a 
hogy Ő nevezi »e földi mennyországba*, és hogy jobb 
helyre juthasson, hogy jobban hallhasson, kész 2—3 órá-
val a felolvasás megkezdése előtt felfáradni. Mennyire 
nélkülözte a nép a lelki táplálék e legnagyobbikát, most 
tűnik ki igazán! Adja az Isten, hogy minden egyháznak 
ilyen buzgó vezetője legyen! Szives üdvözlettel Borsod-
Mező-Keresztesen, 1897. január 25-én, Szikszói Bódog, 
ev. ref. tanító. 

Az egyház befolyását a népoktatásra Európa, 
több államaiban ismét növelni kezdik. Angliában a kor-
mány törvényjavaslatot terjesztett az alsóház elé, mely 
annak az elvnek a megvalósítására törekszik, hogy az 
egyház befolyása a közoktatásra az eddiginél nagyobb 
legyen. Állami segítségben kívánja részesíteni az egyházi 
iskolákat, melyek ott »volontaire school« névvel nevez-
tetnek. Az új iskolai javaslat (Educational Bili) élénk meg-
beszélés tárgya egész Angliában. Meetingeken, klubbok-
ban ez foglalkoztatja most az elméket. Különösen a ma-
gasabb körök sürgetik az egyházi befolyás növelését a 
tanügy terén. így legutóbb a devonshirei herceg akként 
nyilatkozott a kérdésről, hogy a kormánynak kötelessége 
az egyházról és az egyházi iskolákról gondoskodni, mert 
a valláserkölcsi alapnevelés által az egyház emberei vetik 
meg az emberi jellem alapjait. — Az angol népiskolai 
törvényjavaslat is újabb bizonyítéka a közgondolkozásban 
Európa-szerte tapasztalható conservativ fordulatnak, mely, 
igen helyesen, a keresztyénség restaurálásában látja a 
nemzet boldogulásának az igazi alapját. A mi divatos 
pedagógusaink még nem jutottak idáig. Náluk még min-
dig az állami népiskola elkoptatott jelszava járja, melyet, 
mert célhoz nem vezet, az előhaladottabb nemzetek egy-
másután oda hagynak s a sikeresebb, mert intensivebb 
nevelésű egyházi iskolával kezdenek helyettesíteni. 

A protestáns köponti evangélizáló társaság 
(Société centrale protestante d' Evangélisation*), mely Fran-
ciaországban a belső és külső hitterjesztés terén évtizedek 
óta nagy áldással működik, a mult évben szintén nagy 



tevékenységet fejtett ki. Működési tere Franciaországnak 
60 departemenfja, továbbá a gyarmatországok: Algier, 
Tunis és Tonking. A társaság 140 ágenst, 71 lelkészt, 
18 evangélistát, 5 kolportőrt és 7 tanítót és tanítónőt 
foglalkoztat. 1896-ban 300 helyen tartottak rendes isteni-
tiszteletet és ezen kívül 1095 idegen községben evangéli-
záltak. A mult évben négy űj állomást szerveztek és 
387 lelket nyertek meg a Krisztus evangéliumának. A 
társaság összes kiadása 342 ;260 frank (170,900 frt) volt, 
mely összeg csaknem kizárólag önkénvtes adományokból 
gyűlt össze. íme a félmilliónyi francia reformátusság csak 
a szorosan vett evangélizáciőra évenként közel kétszáz-
ezer frtot áldoz. Nálunk még csak olt vagyunk, hogy 
pietismusnak, külföldieskedésnek, beteges és félszeg theo-
logiának csűfolják az evangélizáló törekvéseket. Ezek a 
urak nem gondolják meg, hogy az evangélizáeiót maga 
az Úr Jézus tette kötelességévé (Mt. 28:19) minden igaz 
követőjének, s hogy hol a hitnek, vallásnak nincs önter-
jesztő, propagativ ereje, ott élete sincs. A misszionálni 
nem tudó és nem akaró egyház csak teng, sorvad, fajul. 
Mikor nyitjuk ki szemeinket, mikor ébredünk missziói 
hivatásunkra, mi elvakult magyar protestánsok ? 

A görögkatholikus magyar l i t u rg i a ügyében a 
magyar görögkatholikus püspökök most terjesztettek fel me-
morandumaikat a római szentszékhez, a mely felterjesz-
tésekben a magyar liturgia érdekében állást foglalnak és 
kérik ehhez a szentszék engedélyét. A memorandumok 
részletesen ismertetik a kérdés egyházjogi motívumain kí-
.vül a jelenlegi helyzetet s a püspökök meg is vannak 
arról győződve, hogy a szentszék a kérdés jogos elinté-
zése elől nem fog elzárkózni. Különben is, ugyanez érte-
sülés szerint, a sokat emlegetett >tiltó rendelet* nem tar-
talmazza azt, a mi eddig nyilvánosságra került, hogy 
tudniillik a görögkatholikusok eltiltatnak a magyar nyelv 
használatától, csak figyelmezteti a papságot, hogy újítá-
sokba a szentszék engedélye és tudta nélkül bele ne men-
jenek, a mi csak azt jelenti, hogy a szentszék megkivánja, 
hogy az engedélyezés és ellenőrzés joga neki épségben 
fentartassék. A pápai szentszéknek semmi oka sem lehet 
arra, s erről a magyar görögkatholikus fő- és alpapság is 
meg van ez ideig győződve, hogy a román nyelvvel szem-
ben s a szir, kaid, kopt, arab. japán stb. nyelvekkel szem-
ben a magyar nyelvet mostoha elbánásba "részesítse A 
pápához, Rampolla és gróf Ledochovszky kardinálisokhoz 
intézett püspöki memorandumok alapján valószinű is, 
hogy ez az elintézetlen liturgiái kérdés már a legköze-
lebbbi jövőben megnyugtató elintézést nyer és skizmára 
nem lesznek kényszerítve a görögkath. magyar hívek. 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon f. hó 11-én 
kezdődnek a Il-ik félévi előadások, az első félévi záró-
kollokviumok most folynak és február 9-én az I-ső éve-
sek záró vizsgálatával fejeztetnek be. 

A sárospataki ev, ref. főiskola széniora a napok-
ban öngyilkossági kísérletet követett el. A szerencsétlen 
ifjúnak szomorú sorsát, a hány lap, annyiféleképen fogta 
fel s a fővárosi sajtó szenzációra éhes riporterei a nagy 

közönségnek minél »tetszetősebb« formában igyekeztek 
kikürtölni e mindnyájunkat megdöbbentő eseményt. S 
nagyon helytelenül, nem gyakorolt ezek felett kritikát maga 
a »Sp. Lk« sem. a mely jónak látta a szerk. üzenetek 
legvégén elparentálni az eddig mindenkitől tehetségesnek, 
képzettnek és jobb sorsra érdemesnek ismert ifjút, a ki-
nek a fiatalkor meggondolatlanságai s az ezekből eredő 
pénzzavar adták kezébe a gyilkoló fegyvert. Sok lap azt 
állítja, mintha Putnoky Pált a reform, papi pálya reá 
várakozó küzdelmes évei ejtették volna kétségbe. Hát ez 
nem úgy van. Az 50 f'rtos kápláni évek, igaz, nem egy-
szer gondolkodóba ejtették, a minthogy a mostani sanyarú 
kápláni rendszer gondolkodóba is ejthet minden ifjút, a 
ki a papi pályára készül, de ez egyáltalán nem járult 
hozzá gyászos tervének megérlelődéséhez. A rossz útra 
tért ifjú nemsokára felépül ugyan, de jövője tönkrement. 
A széniori teendők végzésére az igazgatóság Vas János 
theol. segédtanárt s a progimn. osztály tanítására G-ecse 
Lajos IV. theologust kérte fel. Mindezeket főként azért 
hozom fel, mert e szomorú eset előreláthatólag több refor-
mot fog maga után vonni. Nem kisebb dolog van ugyanis 
tervbe véve, mint a széniorságnak, ez ősi intézménynek 
megszüntetése, s ezzel kapcsolatban a progimn. (elő-
készítő) osztálynak feloszlatása. Az előkészítő osztálynak 
ma már tényleg nincs is semmi értelme. Ez az osztály, 
melynek feladata lenne az ifjakat a gimn. osztályokra 
előkészíteni, évenkint 15—20 gyerekkel tengődik. Hol van 
ez arányban azzal a körülménynyel, hogy a gimn. I. osz-
tályt a beiratkozáskor valóságos ostromzár alatt tartják 
a növendékek, a kik közül, az autonomia áldásaképen, 
oly sokat visszautasít az iskola ?! Az előkészítő osztály 
akár van. akár nincs. Legjobb lenne a segédtanárságból 
és széniorságból egy hivatalt létesíteni, (i. zs. b.) 

A nagykőrösi ev. ref. főgimnáziumnak rendes 
állami segélyben részesítése, illetőleg tervezett új, a modern 
igényeknek minden tekintetben megfelelő főgimnázium 
építésének állami segélylyel való támogatása érdekében 
e napokban a kormány több tagját és több országos nota-
bilitást keresett fel egy küldöttség, melynek tagjai Filó 
Lajos lelkész, Szabó Ferenc főgondnok, Póka Kálmán pol-
gármester és Ádám Gerson főgimn. igazgató voltak, kiket 
részint Szász Károly püspök, részint a város képviselője, 
Eötvös Károly mutatott be. A miniszterek és fölkeresett 
országos előkelőségek mind elismeréssel szóltak e 300 éves-
nél idősebb tanintézet hajdan és ma is teljesített szolgá-
latairól, érdemeiről és szívesen ígérték meg annak a lehető 
legnagyobb mérvben leendő segélyezését Ugyanekkor Póka 
Kálmán polgármester szóbeli előterjesztésére a vallás- és 
közoktatási miniszter szívélyes előzékenységgel kilátásba 
helyezte a városi felső leányiskolának és tanyai iskolák-
nak államsegélylyel leendő támogatását is. 

A papai ev. ref. leányinternátus ügye forduló-
pontra jutott. Az eddigi helyiség ma is szűk, jövőre meg 
már épen nem felelne meg a kívánalmaknak; de meg a 
bérlet is lejár augusztus hóban. Új helyiségről kell hát 
gondoskodni és pedig olyanról, a mi a kívánalmakat tel-
jesen kielégítse s állandónak legyen tekinthető. Mindezek-



nek megbeszélese képezte tárgyát a leányinternátus nagy-
bizottsága f. hó 20-án Pápán tartott ülésének. A nagy-
bizottság abban állapodott meg, hogy kérvényt intéz a 
dunántúli egyházkerülethez az iránt, hogy — a mint erre 
már az őszi egyházkerületi közgyűlés jkv. 148. p. is céloz 
— az úgynevezett új iskolai épületet adja át a leányinter-
nátus használatára. Az értekezleten jelen volt Antul Gábor 
püspök úr is, a ki megígérte, hogy a dolog pénzügyi részét 
a gazdasági tanácscsal oly időben elintézteti, hogy a tava-
szi egyházkerületi gyűlésen véglegesen lehessen dönteni a 
kérdésben. Egyelőre csak a theologiai akadémiának és a 
konviktusnak kiköltözése történnék meg; a főiskolai könyv-
tár és a pénztár mostani helyükön maradnának. A theo-
logia az új főgimnáziumban kap 3—4 megfelelő tantermet. 
A konviktus részére pedig az új főgimnázium telkének 
hátsó részén építnek egy különálló, célszerű épületet. Ez 
a tervezés minden részében kielégítő, sőt dicséretes; azt 
is bátran mondjuk, hogy pénzügyi szempontból is kifo-
gástalan, mert kivihető. Ha ez megtörténik, ebben pedig 
nem lehet semmi kétség : úgy oly szép és egészséges elhe-
lyezést nyer a leányinternátus, a melynél jobbat, szebbet, 
tágasabbat kívánni se lehet.Reményijük, hogy május l-ig 
ez a tervezés már valósággá lesz! Adja Isten! 

vár — bizonyos záloga a nemescélú egylet áldásos sike 
res működésének. Az új egylet megalakulása pedig szép 
bizonyítvány a gyülekezet lelkipásztorának hűséges gond-
járól, melylyel legelteti nyáját. Adjon Isten szép virágzást 
és bő gyümölcsözést az egyletnek, a lelkipásztornak pedig 
még számos évet, hogy gyönyörködhessék benne! 

EGYESÜLET. 
A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület közgyűlésére 

következő meghívót közöl a »Ker. Hiradó« : Meghívó a 
Lorántffy Zsuzsánna-egylet szombaton, február 6-án, dél-
után 4 órakor a ref. gimnázium dísztermében (Lónyay-
utca 4., II. emelet) tartandó közgyűlésére. Tárgysorozat: 
1. Ima. 2. Elnöki jelentés. 3. Pénztáros jelentése. 4. Vá-
lasztások. 5. Indítványok. Közgyűlés után a nevezett he-
lyen fél 6 órakor szeretetvendégség lesz, a melyen mindazok 
részt vehetnek, a kik az Isten országa eljövetele iránt 
érdeklődnek s a kiadásokhoz legalább 50 krral járulnak. 
Étkezés közben lesz beszéd (Szöts Farkas), vallásos köl-
temények előadása, zene, ének. Végül bibliaolvasás és 
imádság. Budapest, 1897. január hó. Szilassy Aladárné, 
a Lorántffy Zsuzsánna-egylet elnöke. — Az egyesület 
szokásos heti összejövetelei, az úgynevezett varró-órák 
minden hétfőn délután 3 —6-ig pontosan megtartatnak a 
Baldácsy-teremben, s ugyanott minden vasárnap reggel 
9 órakor vasárnapi iskola tartatik. 

Református nőegylet Pápán. Az a pár év óta 
már többször hangoztatott óhajtás, vajha alakulna a pápai 
ref. egyház kebelében is jótékony nőegylet, a mult vasár-
nap végre megvalósult. Ekkor történt ugyanis, hogy a 
gyülekezetnek szép számban összejött nőtagjai kimondot-
ták, hogy egyletté alakulnak. Megválasztották elnökké: 
Sebestyén Dávidné főgimn. tanárnét, alelnökökké Saáry 
Lajosné ügyvédnét és Kis Ernöné főgimn. igazgatónét, 
pénztárossá Barthalos Olga kisasszonyt, ellenőrré Török 
Emma kisasszonyt, titkárrá Faragó János főgimn. tanárt. 
Választottak még 12 tagból álló választmányt is. A tiszt-
viselők díszes névsora, de kivált az elnöknő és a titkár 
ismeretes fáradhatatlan erélye és ügybuzgósága, mint a 
kikre a dolog természeténél fogva is a legtöbb teendő 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek Kun Bertalan tiszáninneni 

püspök a napokban (január 21-én) töltötte be élete 80-ik 
évét. Az ősz főpapot, ki magas kora dacára jó egészség-
nek örvend, számos tisztelői sorában mi is igaz tisztelet-
tel üdvözöljük s szivünkből kívánjuk, hogy a kegyelem 
Istene még sokáig és jó erőben, egészségben tartsa meg.— 
A budapesti újonnan felállított gyűjtő-fogház református lel-
készévé. a lemondott Szász Gusztáv helyére, Gergely Antal 
budapesti segédlelkészt, ág. h. ev. lelkipásztorává pedig 
Paulik János székesfővárosi hitoktatót, az »Ev. Családi 
Lapok« szerkesztőjét nevezte ki az igazságügyminiszter; a 
jeles fiatal erők előléptetéséhez gratulálunk. — A felsö-eöri 
reformátusok egyhangúlag Bajcsi Gyula nagytanyi lelkészt 
választották lelkipásztorukká. — Németh Lajos debreceni ev. 
ref. lelkész az ottani iskolaszék elnökségéről, melyet 25 évig 
kiváló buzgósággal és eredménynyel viselt, korára való 
tekintetből lemondott. Az iskolaszék s az egész presbyte-
rium fájdalommal egyezett bele lemondásába a kitűnő 
férfiúnak, a ki királyi elismerést is vívott ki magának. 

* Az elsó' missziói tanszék a halle-wittenbergi 
egyetem theol. fakultásán most állíttatott fel. A misszió 
tanszékére dr. Warneck kiérd, lelkész, az »Alig. Missions-
Zeitschrift* ismeretes szerkesztője neveztetett ki, azzal 
a megbízatással, hogy kizárólag misszióügyet prelegáljon. 
Minő fordulat ez is a közgondolkozásban ! Ez előtt 40—50 év-
vel a németek is, mint a mi magyarországi moderneink, 
a missziót »pietista félszegség«-nek és »idegen kinövésé-
nek tartották, s ma már ők is ráléptek annak a gyakorlati 
keresztyénségnek az útjára, mely az angol protestantis-
must világszerte oly életerőssé, oly hatalmassá és terjedé-
kenynyé tette, mely a »Bible-Society«, a »Tract-Society« s 
más nagy bel- és külmissziói társulatok útján valóságos 
világraszóló missziót teljesít a különböző pogány népek 
között. Sajátságos, hogy még oly fejlett életű keresztyé-
nek is, mint a németek, csak most, 19 száz év múlva 
kezdik megvalósítani Krisztus urunk parancsát: Elmenvén 
tanítványokká tegyetek minden népeket, megkeresztelvén 
őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében! Mi meg 
még annak a belátásáig is csak részben jutottunk el, hogy 
misszionálni, evangélizálni nemcsak helyes dolog, hanem 
Krisztus egyenes parancsából folyó keresztyén kötelesség. 

* Budapesti református egyházunk presbyte-
riuma jan. 29-én tartott ülésében Szász Károly püspök 
és első lelkész jelentést tett a »Hazánk* című lap ál tala 
budapesti ref. lelkészek ellen intézett támadás ügyében és 
kimerítő cáfolatot terjesztett elő a nevezett lap vádjai ellen. 



Az egyháztanács a jelentésben foglalt cáfolatot és helyre-
igazítást megnyugvással tudomásul vette, a lelkészeket 
pedig felhatalmazta, hogy a jelentést a sajtó útján nyil-
vánosságra hozzák; végül a meghurcolt lelkészeknek 
élénk helyeslés kíséretében egyhangúlag bizalmat szavazott. 
A nagyérdekű jelentést Lapunk következő számában mi 
is közölni fogjuk. 

* A Protestantische Kirchenzeitung, a német-
országi modern theologia hírneves berlini organuma az 
1896-ik év végével megszűnt, illetőleg havi közlönynyé 
alakult át »Protestantisches Monatsblatt* cím alatt. Az 
idők intő jele ez is. Európaszerte az a tapasztalat, hogy 
a kritikai irányú, kevésbbé positiv theologiai lapok és 
folyóiratok egymásután tűnnek el s helyöket evangeliumi 
szellemű sajtóközegek foglalják el. Különösen a francia 
és a német protestánsok körében erős ez az evangélium-
hoz visszatérő áramlat. A gyakorlati theologiában az 
igehirdetés alaptörvénye: minden prédikáció annyit ér, 
a mennyit épít, az elméleti theologiában is minden ítudo-
mányunk annyit ér, a mennyit épít a közegyháznak. 

* Katholikus kör alakult Pápán is. Ez egyébért 
talán nem is volna említésre méltó, csak azért, mivel itt 
a Benczés-rendnek hazafiasságukért agyonmagasztalt tagjai 
teremtették meg. A plébánia az alapításban nem vett részt. 
A mi persze csak azért történt, mert a bencés tanárok 
megengedhetőnek tartották, hogy a plébanus háta mögött, 
annak egyenes mellőzésével dolgozzanak a nép között a 
néppárt és a katholikus kör megalapításán. Említésre 
méltó még azért is, mert a r. kath. gyülekezet intelligens 
elemét az alakuló gyűlésre nem hívták meg. így például 
a hitközség elnöke se volt meghíva. De annál jobban 
fellármázták az iparosokat és földmíveseket, a kik mintegy 
300-an jelentek meg. A kör elnöke Pethö Menyhért, a 
bencés gimnázium igazgatója lett; jegyzője pedig szintén 
egy bencés tanár. Leplezett céljuk az, hogy ha a casinót 
nem is, de az ü. n. polgári kört — a kath. tagok elvo-
násával — megbuktassák. De azért nem ápolnak ám sze-
paratisztikus törekvéseket, ugyan ki merne ilyet, rájuk 
fogni? Olyan helyiséget akarnak szerezni, a melyben 
külön terem legyen az urak, az iparosok és a földmívesek 
számára. Tervezik azt is, hogy felolvasó estélyeket adnak 
és újságot nyomatnak, Tömörülésük célja különben tel-
jesen az. a mi a néppárté; szítani a felekezeti gyűlölkö-
dés tüzét. E tekintetben már eredményekre is mutathat-
nak : ablakbeverésekre és verekedésekre! 

* A francia egyetemi ifjúsági egyesületekről a 
következő értesítést olvassuk : Az 1894/95 tanévben a 
párisi egyetemen 12,325 ifjú tanult, az egyéb párisi 
főiskolákban még ezeken kívül mintegy 4000. Ezek között 
van 400 prot. ifjú, a kik közül 150-en 1892-ben egy ifjú-
sági egyesületet alkottak Az egyesületnek van saját háza. 
Vallásos szellemű üléseket rendesen tartanak hetenként 
és istentiszteletet is. A tagok közül mintegy 45-en tényleg 
is űzik a belmissziót vasárnapi iskolai működésük és nép-
szerű felolvasások által. 

* A melanesiai presbyterian-missziót súlyos 
baleset érte. Hajójuk az Uj- Kaledónia partjain zátonyra 
jutott. A kapitány és hét embere megmenekültek, de a 
legénység többi része valószínűleg a tengerbe veszett. El-

veszett a hittérítők számára küldött három hónapra való 
élelmiszer és a levélposta is. A szomorú hírre a jó ügy 
egy tehetős barátja 1000 font sterlinget küldött a veszte-
ség pótlására. 

* A német protestánsok az üldözött örmé-
nyekért az angolokkal és a svájciakkal együtt igen szép 
tevékenységet fejtenek ki. Barmenben január 13. és 14-én 
tartott értekezletükön a frankfurti (Majna m.j Lohmann 
és a berlini Lepsius részletes jelentést tett a németországi 
keresztyének segítő munkásságáról. Eddig mintegy 600 ezer 
márka gyűlt össze, de szükség volna még legalább egy-
millióra. Az értekezleten az üldözött szir és örmény 
keresztyénekre vonatkozó beszédek tartattak s öt templom-
ban volt isteni tisztelet és gyűjtés ama szerencsétlen ke-
resztyén hitsorsosok javára, kiket a moszlim fanatismus 
vagyon és fedél nélkül hagyott s kik között közel 200 
ezret tett apátlan-anyátlan árvává. — Az élő egyházak 
itt is mily szép munkát végeznek. Minap közöltük, hogy 
az angolok 1 millió 200 ezer, a svájciak 200 ezer, most 
a németek 600 ezer márka könyöradományt juttattak 
Jézus Krisztus szorongatott követőinek. Mi magyar pro-
testánsok erre is csak így sóhajtozunk: magunk is sze-
gények vagyunk, a magunk szegényeire sem telik, hogy 
juttassunk tehát az ázsiai keresztyén testvéreknek! De 
azért elhiszszük, sőt nem egyszer a mellünket verve hir-
detjük. hogy mi jó keresztyének vagyunk. 

* A theologiai hallgatók száma Németországon 
az utolsó 5—6 évben rohamosan megapadt, számszerint több 
mint 4500-ról mintegy 2900-ra szállott le. Az apadás 
különösen a porosz egyetemeken rohamos, átlagban csak-
nem 50%. Berlinben 46%, Halléban 41%, Bonnban 30%, 
de jelentékeny a többi egyetemeken is, pl. Tübingában 37, 
Giessenben 36, Heidelbergben 30, Strassburgban 26 szá-
zalék. Egész Németországon csupán Erlangenben és Grefs-
waldban nem fogyott, sőt 16%? illetve hét százalékkal 
növekedett a papnövendékek száma. Tanulságos jele az 
időknek. Az összes porosz egyetemeken és Németország 
többi egyetemein az 1892-ben Harnack által indított Apos-
tolicum-vitáig az úgynevezett »modern* vagy kritika theo-
logia volt többségben. Az 1892 óta kinevezett 16 új tanár 
közül csak négy a modern, 12 a positiv evangeliumi theo-
logia híve, mi által a modernek és positivek számaránya 
akként módosult, hogy Németország 80 theologiai profes-
sora közül 33 modern és 47 positiv theologus. De a leg-
jellemzőbb az egészben az, hogy a theologiai hallgatók 
száma csupán csak azon a két theol. fakultáson (Erlangen 
és íireifswald) növekedik, a hol positiv irányú prcfessorok 
tanítanak, ellenben a modern theologusok tantermei egy-
másután üresednek. A dolog morálja pedig az, hogy a 
modern theologia nemcsak a tudomány terén jutott csődbe, 
hanem az ifjúságra sem bír többé vonzerővel. Régen 
megmondta már Pál apostol: más fundamentumot senki 
sem vethet azon kívül, mely egyszer vettetett s mely a 
a Jézus Krisztus. 

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

cimzendök. 
Hiacló-liivatal : 

llomyánstky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d i jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara t 

Félévre : 4, frt BO kr; égés i é r r « : 9 fir*. 

Egyes s»ám ára 90 hr. 

Szeretetmunkásság a Lorántffy Zsuzsanna-
egyesületben. 

Felolvastatott az egyesület 1897. február 6-iki szeretetvendégségén. 

íMegismertük és elhittük az Is-
tennek hozzánk való szerelmét*. 

I. Ján. 4: 16. 

T. K.! A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület a 
keresztyén könyörülő szeretet gyakorlására ala-
kult. Ezt tűzte ki céljául az alapszabályok 3. §-a, 
s ezt bizonyítja az egyesület néhány évi műkö-
dése. Mert az egyesület az Üdvözítő parancsa 
értelmében enni ad az éhezőnek, a ruhát lant fel-
ruházza, a szegényeket meglátogatja, a kicsinyek-
nek gondját felveszi, egyszóval a testi és a lelki 
nyomor enyhítésén fáradozik. Engedjék meg azért, 
hogy jelen alkalommal egyesületünk szeretet-
munkásságáról szóljak néhány szót. 

A keresztyén szeretetnek, miként minden 
szeretetnek, az emberi sziv a termő földje. Köl-
tők sokat magasztalták, filozófok sokszor bon-
colgatták, moralisták az unalomig tárgyalták a 
szívben termő szeretetnek gazdagságát és hatal-
mát, fenségét és változatosságát. Elismerem és 
vallom én is, s azt is beismerem, hogy magam 
is sokszor gyönyörködtem a sziv és a szeretet 
világának költői és erkölcsi rajzában. Én is hir-
detem és tanítom, hogy a sziv csodálatosan gaz-
dag kincses bánya, melynek mélyéből, Krisztus 
urunk tanítása szerint, »a jó ember az ő szivé-
nek jó kincséből hoz elő jót és a gonosz ember 
az ő szivének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, 
mert a sziv teljességéből szól az ember szája« 
(Luk. 6: 45.). De épen a sziv erkölcsi természe-
tének, hogy úgy mondjam, a sziv ethikájának a 
tanulmányozása vezetett a r ra a meggyőződésre, 
hogy a szeretet filozófiája nemcsak kimeríthetet-
len, de egyszersmind oly nehéz és magas tudo-
mány, hogy emberi bölcseség és ész azt föl néni 
éri. A megismerhetetlenség mystikus leple fedi 
el szemeink elől a szeretet mélységeit és magas-

ságait is ép úgy, miként az Istent, »kit s bölcs 
lángesze föl nem ér«. 

De miként az Istenség teljességét maga Isten 
tette nyilvánvalóvá és testesítette meg, úgy a 
szeretet titkos mélységeit és magasságait is maga 
az Isten, az örök szeretet, jelentette ki és való-
sította meg az ő szent fiában, az Úr Jézus Krisz-
tusban. Krisztus az igazi, az örök, az isteni sze-
retetnek páratlan tanítója, egyedüli mestere, 
példátlan megtestesülése. Krisztus, miként az 
Isten, maga a szeretet, s a ki hozzá megy, a 
szeretethez megy, s a ki benne él ós marad, a 
szeretetben ól ós marad. Krisztustól kell tehát 
megtanulnunk, hogy mi a valódi szeretet, s hogyan 
kell azt helyesen gyakorolnunk. Isteni tanítást, 
örök igazságot hirdet neki minden szava, min-
den tette a szeretet világában is. 

Az első, a mire a krisztusi szeretet meg-
tanít ez : Az igazi szeretet nem magától terem s 
nem szabadon tenyész, lianem a mennyei szeretet 
fakasztja és termeli az emberi szívben. S ezt hang-
súlyozni kívánom, mert alapvető igazság. A gyarló 
emberi szivben magától nőtt szeretet gyarló, erő-
telen és nem tiszta. Vadon termett virág, mely 
beoltásra, nemesítésre szorul. Csak földi szeretet 
s nem mennyei szeretet, csak emberi szeretet 
s nem isteni szeretet. Az ősvétektől fogva siral-
mas igazság, hogy szeretetünket gyarlóság bé-
nítja, önzés homályosítja, s meglankadt lelkünknek 
»nincs magasbra vívó szenvedelmecc. Be kell val-
lanunk Pál apostollal, hogy »akaratom van ugyan 
a jóra, de hogy azt véghez vigyem, nem tehe tem; 
mert nem a jót mívelem, a mit akarok, hanem 
a gonoszt cselekszem, a mit nem akarok« (Róm. 
7 : 18—19.). El kell ismernünk János evangélis-
tával, hogy »a testnek kivánsága, a szemnek 
bujálkodása és az élet kevélysége** (I. Ján. 2: 16.), 
azaz az önző szeretet uralkodik raj tunk. S hogy 
ez az önszeretettel vegyített szeretet mily erős, 
elég csak rá mutatnom azokra a számtalan pél-
dákra, kiket bűnös szerelem, féktelen játékvágy, 



mértéktelen kapzsiság, telhetetlen hatalomvágy 
csak napjainkban is, csak a mi szemünk láttára 
is foglyul ejt ós áldozatul visz. 

Szívünknek természetes földi szeretetét meg 
kell nemesíteni, be kell oltani az isteni szeretet 
nemesebb erőivel. Ez a keresztyén erkölcsi neve-
lés alaptörvénye, s minden valódi erkölcsi neme-
sedésnek előfeltétele. A földi szeretet nemesítő 
ereje az isteni szeretet, az a mely Krisztus szemé-
lyében ós életében megtestesült. Krisztus nélkül 
az erkölcsi világban sem boldogulunk, Krisztus 
nélkül erkölcsi üdvösség sincs. Jézus Krisztus azért 
jött e világra, hogy az emberi szivét és szere-
tetét fölemelje, megtisztítsa, megnemesítse és 
újjáalkossa. A keresztyénség tanulmányozása arról 
győz meg, hogy az Isten örök szeretete az em-
beri szivért testesült meg a Jézus Krisztusban. 

Megismerni és elhinni az Istennek hozzánk 
való szerelmét: ez a keresztyén hitélet ABC-je; 
bízni az Isten e szeretetének megnemesítő, újjá-
szülő ós újjáteremtő hata lmában: ez a keresz-
tyén erkölcsi életnek előfeltétele. A ki hisz a 
Krisztusban, abba átköltöznek, átültetődnek a 
krisztusi szeretet nemesítő erői; a ki szereti is 
a Krisztust, abban meggyökereznek, sudárba 
szökkennek, gyümölcsöt teremnek a szeretet 
erői. Mint a beoltott fa a kis oltó ág vagy 
picike rügy nemesítő ereje által nemesebb gyü-
mölcsök termésére nyer képességet: úgy teremti 
át szivünk földi szeretetét a krisztusi szeretet 
oltó ereje jó tettekben gyümölcsöző nemes, isteni 
szeretetté. 

S az így megnemesített, mondhatnám, meg-
szentelt szeretet a legfőbb jó a világon. Minden 
terhet megkönnyít, minden keserűséget megéde-
sít. Neki mi sem nehéz, neki mi sem drága, 
előtte semmi sem lehetetlen. Fut, szárnyat ölt s 
a szent munkától átszellemül. A legfőbb Jóban 
tér nyugalomra., örömben alszik el s boldogság-
ban ébred. Nincs semmi édesebb, mondja Kem-
pisi Tamás, nincs erősebb, magasabb, mélyebb, 
kitűnőbb, jobb, tökéletesebb a világon, mint a 
szeretet. Es ki ne ismerné Pál apostol fönsé-
ges dicshimnuszát a szeretetről? »IIa emberek-
nek vagy angyaloknak nyelvén szólnék is, kiált 
föl az apostol, szeretet pedig nincs bennem, olylyá 
lettem, mint a zengő érc ós a pengő cimbalom. 
Es ha jövendőt tudnék is mondani és minden 
titkokat és minden bölcseséget tudnók is; ós ha 
oly teljes hitem volna is, hogy a hegyeket el-
mozdítanám helyükből, ha szeretet nincs bennem, 
semmi vagyok. Es ha minden javaimat a szegé-
nyek táplál költenem s ha testemet a tűzre 
adnám is, ha szeretet nincs bennem, semmit sem 
ér. — A szeretet hosszútűrő, kegyelmes, nem 
irigykedik, nem cselekszik álnokul, nem fuval-

kodik fel; nem cselekszik éktelenül, nem keresi 
a maga hasznát, nem gerjed hamar haragra, nem 
gondol gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de 
örül az igazságnak. Mindeneket elfedez, minde-
neket hiszen, mindeneket remél, mindeneket el-
tűr. A szeretet nem fogy el soha«. 

Es vájjon miért ós vájjon honnan van ez a 
nagy hatalma s ez a csudás ereje a szeretetnek? 
Oh, ennek nagy oka van: mert ez a szeretet az 
Istentől született. 

Az Istentől született szeretet csudáival tele 
van a keresztyénség története. Nem szólok a 
Jézus Krisztus isteni szeretetéről és szeretet-
munkáiról ; nem említem Pál és az apostolok 
emberfeletti szeretet-tevékenységét; nem beszélek 
a ker. hitvallók és vértanuk világmeggyőző sze-
retetben munkás hi téről ; elég legyen csak a 
biblia női alakjair cty az Úrér t lelkesülő kegyes 
Máriára, az Úrér t szorgalmaskodó Márth ara, a 
szegényekért mindenét feláldozott Tabithára, a 
lelkes Lidiára, s a római egyház által szentekül 
tisztelt Annára, Cecíliára stb. vagy az újabbkori 
egyház történetében az önfeláldozó szeretetben 
kiváló Fry Erzsébetre, Siveking Máriára s a nagy-
számú diakonisssák példájára hivatkoznom. A sze-
retet hősei és apostolai voltak mindannyian. Es 
e példák, melyeknek számát még sokkal szapo-
ríthatnám, mindannyian azt a nagy igazságot 
bizonyítják: csak az örök szeretetből fakadt és táp-
lálkozó szeretet képes valódi nagy és jó szeretet-
munkát gyakorolni; mert csak a tiszta ós hatal-
mas isteni szeretet képes az emberi szeretetet 
a vele született önzésből kiemelni ós a földi 
szennytől megtisztítani. 

T. K,! A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület, alap-
szabályában és tényleges munkásságában is erre 
a krisztusi szeretetre helyezkedett. Alapszabá-
lyában azt mondj a : az egyesületnek tagja lehet 
mind az, a ki hisz Istennek a Jézus Krisztusban 
megtestesült szeretetében; munkásságában pedig 
a valódi krisztusi szeretet ápolása ós gyakorlása 
lebeg szemei előtt. Az egyesületnek ezt a keresz-
tyén jellegét kifejezi ós biztosítja az a szép szo-
kása is, hogy minden munka összejövetelén és 
minden gyűlésein imádság és Istenigéje hangzik 
föl az egyesület körében. Hisz az imádság, hisz 
az Istenigóje erősítő, nemesítő ós megszentelő 
hatásában, és hisz a Jézus Krisztus megváltó 
szeretetének isteni hatalmában. Tagjai nemcsak 
nem szégyenük a Krisztus evangéliumát, hanem 
elmondhatják János evangélistával: »megismer-
tük és elhittük az Istennek hozzánk valószerei-
méta (I. Ján. 4: 16). 

Lélekemelő látni az egyesületnek egy ilyen 
munka összejövetelét. 

Hétfőn délután félnégytől félhatig benn a 



Baldácsy-teremben és kinn a folyosóján mozgal-
mas élet uralkodik. Ekkor van az egyesület úgy-
nevezett var ró-órá ja és a szegények jelentkezése. 
A megjelent tagok, 30—40-en , szorgalmas mun-
kába merülve, ki köt, ki varr, egy pedig gépel; 
ruhákat készítenek a szegényeknek. A tisztvise-
lők az ügyes-bajos felekkel vannak elfoglalva. A 
folyosón várakozó szegényeket egyenkónt-kettőn-
ként beeresztik, k ikérdezik: mi a neve, mi a 
foglalkozása, van-e családja, volt-e már látogatva, 
kapott-e már segélyt, mit kiván? Elnököknek, 
pénztárnoknak, t i tkároknak, szegénylátogatóknak 
ugyancsak sok a dolga, míg a sok folyamodóval, 
mintegy bizottsággá alakulva, végeznek. A rög-
tön intézkedő bizottság határozatát az elnök ki-
mondja: egyiknek pénzsegélyt ad a pénztárnok, 
másiknak ruhát jut tat a titkár, harmadiknak ke-
nyérutalványt ír a segédtitkár, negyediket láto-
gatásra jegyzik elő és így tovább. Egész sereg 
nyomorult ember, férfi, nő, ifjú és gyermek for-
dul meg ilyenkor az egyesület munka-termében, 
hova a nyomor és a segítség reménye haj t ja 
szegényeket. És mindezeknek eleget tenni, sok-
szor szívfacsaró panaszaikat meghallgatni, nem 
egynek tolakodó magaviseletét türelemmel és 
szelídséggel megfékezni, ehhez T. K., a mi Mária-
kegyességű elnökünk nagy szivére és erős lel-
kére van szükség. Félhat órakor aztán megjele-
nik az egyesület quasi házi lelkésze, felolvas 
néhány verset a bibliából, azt megmagyarázza, 
alkalmazza s azntán rövid imádsággal befejezi 
az összejövetelt. 

A tagok nagyobb része ekkor eltávozik, ele 
az úgynevezett »előkészítő óráraa ott maradnak 
a »vasárnapi iskolacc tanítói. A vasárnapi iskola, 
T. K., voltakép gyermek-istenitisztelet, melynek 
azonban nem prédikáció, hanem bibliamagya-
rázat a központja. Erre készülnek elő a tanítók, 
a kik az egyesület tagjai közül, még pedig a 
lányok közül kerülnek ki. Az előkészítő órán a 
vezető ós ezek az önkéntes tanítók összeülve, 
kijelölik a magyarázandó bibliai verseket, meg-
beszélik a magyarázás módját s megállapítják a 
gyermekeknek betanítandó quasi »alapigéc(-t. így 
felkészülve fogadják minden vasárnap reggel 
9 órakor a kis fiúkat és kis' lányokat, most job-
bára az egyesületi tagok gyermekeit, a Baldácsy-
teremben. A vezető tanító éneklésre hívja fel a 
gyermek-sereget , kikkel együtt énekelnek a meg-
jelent kísérők, illetőleg szülők, mire a vezető 
rövid fohászt mond és kikeresteti a gyermekek-
kel az olvasandó és fejtegetendő bibliai verse-
ket. A tanítók elolvastatják a szöveget, megma-
gyarázzák értelmét, kikérdezik a gyermekeket, 
beemléztetik a kijelölt alapigét, kiki a maga 
csoportjával. Mikor mindenik csoport, jelenleg 

hat csoport 4—í) gyermekkel, készen van, a ve-
zető tanító rövid általános kikérdezést tart, el-
ismételteti a beemlézett főigét s aztán záró-
énekkel és imával befejezi a vasárnapi iskolát. 
— íme, ekként vezetgetik egyesületünk tagjai a 
kicsinyeket az Úr Jézus Krisztushoz. 

Egyik legfontosabb, ele egyszersmind leg-
nehezebb ága az egyesületszeretet-munkásságának 
a szegények látogatása. Az egyesület nem látatlan-
ban és nem távolból jótékonykodik, hanem közvet-
lenül, a személyes érintkezés erkölcsi erejével. Az 
erre önkényt vállalkozó tagok minden egyes segé-
lyezendőt meglátogatnak otthonukban, részint, 
hogy személyesen meggyőződjenek arról, hogy 
érdemes-e a folyamodó a segélyre, részint, hogy 
a személyes érintkezés útján a lelki nyomor eny-
hítésén is munkálhassanak. Oh ezek a szegény 
otthonok, szükség-lakások / barakok és pincela-
kások, mily iszonyú képét tárják fel e fényes 
főváros testi és lelki nyomorának ! Es megjelenni 
e bűzhödt lakások félmesztelen, kiéhezett alakjai 
között, szólani hozzájok a szeretet és könyörület 
biztató, segítő szavával: ez, T. K., a mily szép, 
épen oly lélekbe vágó feladat. Itt, e közvetlen 
szemlélet közben tanulja meg az emberi sziv az 
igazi, a krisztusi könyörületet. S itt tudja meg-
becsülni a boldogabb halandó a maga jobb sor-
sát, melybe az isteni gondviselés helyezte. 

De forduljunk el ettől a komor képtől s 
lássuk egy másik keclves ágát az egyesület sze-
retet-munkájának. A szeretet-vendégségeket értem, 
ezeket a barátságos, házias összejöveteleket, me-
lyeken egy-egy csésze thea mellett fesztelen 
érintkezés, kedélyes beszélgetés közben építő 
felolvasások ós szavalatok, egy-egy ének- és zene-
darab meghallgatása mellett oly előnyösen gya-
rapszik az egyesületi összetartozás s a keresztyén 
szeretet-közösség érzete, másfelől meg oly ked-
vező alkalom nyilik arra, hogy a kívül állókkal 
az egyesület szellemét, belső életét közelebbről 
megismertessük és megkedveltessük. Ez a szel-
lem és ez az élettevékenység minden elfogulatlan 
embert meggyőzhet arról, hogy a Lorántffy Zsu-
zsánna-egyesület távol attól, hogy a divatos jó-
tékony egyesületeknek sokszor hivalkodó és néha 
csak a külső csillogást és divatot űző széles 
útján járjon, a keresztyén hit- és erkölcsi közös-
ség olyan ápolására tör, mely a társadalom anyagi 
ós erkölcsi nyomorának enyhítése mellett emeli 
és nemesíti a tagokat az egyéni és családi er-
kölcsiség terén is, sőt a maga csendes és érdek-
telen szeretet-munkásságával a r ra van hivatva, 
hogy reformálólag hasson a sok tekintetben 
degenerált jótékonyság mezején s azt eredeti ós 
tiszta krisztusi alakjára visszavinni segítsen. 

íme, T. K., a Lorántffy Zsuzsánna-egyesület 
U* 



szeretet-munkássága, rövid vázlatban. A krisz-
tusi szeretet kiapadhatatlan forrásából meríti erőit 
s annak termékenyítő óletvizével öntözgeti, gyó-
gyítgatja a társadalom testi ós lelki sebeit. Anyagi 
eszközei igaz, hogy még csekélyek, se sok tag-
gal, se nagy tőkékkel nem dicsekedhetik; de 
»vérben, érben vidám a keringés«, működésében 
élet, hatásában áldás, kicsiny múltjában öröm, 
nagy jövőjében remény van. Mert a hol a hit 
és a szeretet így igyekszik a Krisztus nyomdo-
kain j á r n i : van ottan »élni hit, jog ós erő!« 

Szőts Farkas. 

Két magyarázatos bibliáról. 
Abból az alkalomból, hogy már Magyaror-

szágon is mind nagyobb mérvben kezdik sür-
getni egy magyarázatos bibliának a kiadását, s 
mivel ma már ott állunk, hogy ezen biblia ki-
adására s elkészítésére a legilletékesebb testület, 
»A magyar protestáns irodalmi társasága tesz 
lépéseket, legyen szabad megismertetnem e lapok 
t. olvasóival két magyarázatos bibliát. Hiszem, 
hogy ez az ismertetés nem lesz érdektelen azok 
előtt, a kiket a dolog érdekel, de azok előtt 
sem, a kiknek csak lelki szemei láttak magya-
rázatos bibliát. 

Több magyarázatos bibliát ismervén s be-
látván azt a kimondhatlan hasznot, a melyet 
ezek a bibliák a nép vallásos s evangeliumi 
szellemű fejlődésére gyakorolnak : őszinte lelke-
sedés töltötte el lelkemet, a mikor tudomást 
vettem itt a tengeren túl a mi anyaszentegyhá-
zunk vezérszellemeinek a mozgolódásáról. Nagy 
jelentőségű dolognak tartom ezt a mozgalmat, 
mert módomban van összehasonlítást tenni az 
odahaza élő papnövendékek bibliai tudása s az 
itteni laikusnak bibliaismerete között. Én Iste-
nem, közülünk még a jobbak is miként idegen-
kedtek a kanon történettől, ettől a gyönyörűséges 
ágától a theologiai oktatásnak. . . . 

Nem restelem bevallani, unalmasnak tar-
tottuk a szakszerű fejtegetéseket — s állítom, 
hogy most, mikor módomban van látni s tapasz-
talni, hogy mit kellene tudnunk a bibliáról, sok-
szor a szégyenpirja ég arcomon. Nyugodni nem 
tudok s éjjel és nappal fordítgatom a kezem 
ügyébe eső jegyzeteket s hasonlítgatom össze 
theologuskorombeli jegyzeteimmel — s belá-
tom, hogy véghetetlen sok ismeretlen tárgy ós 
dolog van még előttem, csak a bibliában is. 

És ezzel így volna mindenki, a ki nem 
szégyenli gyöngeségét bevallani. Első tapaszta-
latom tehát ezen a téren az, hogy itt sok vi-

lági fórfiú s nő többet tud a bibliából ós bib-
liáról, mint mi, a kik theologiát végeztünk. 

S ezért tartom nagyjelentőségű dolognak, 
hogy minél előbb magyarázatos biblia legyen 
magyar nyelven is. 

De ez még nem indokolja egészen annak 
szükségességét. Tessék szigorúbban fogni a theo-
logiai oktatást! Ezt mondhatnák erre sokan s a 
theologiai órák ne regényolvasás idejeül szolgál-
janak, hanem ismeretszerző időnek! 

A másik tapasztalatom fontosabb. Itt ugyanis 
lehetetlen észre nem vennünk népünk elmara-
dottságát ebben a tekintetben is. Még az úgy-
nevezett bibliás emberek is csak sejtelemmel bír-
nak a bibliáról — s valljuk be, hogy a minden 
cél ós irány nélkül való olvasgatás — nem hogy 
építené őket, hanem a szektáskodás örvényébe 
vezet közülök sokat. Jól tudom, s nem egy 
ember van gyülekezetemben is, a kinek beszédje 
hemzseg a bibliai idézetektől, de ha értelme-
zését, vonatkozásait kérdem azoknak: elnémul. 

Arra kell tehát igyekeznünk, hogy népünk 
a magyarázatos biblia által taníttassók s lassan-
ként felemeltessék arra a magaslatra, a melyen 
kell állania annak, a ki a bibliát valódi lelki 
haszonnal tudja olvasni. 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy hí-
veink mind theologiai képzettségűek legyenek. 
Csakis azt akarom, hogy érdemeljék meg közü-
lök sokan a bibliás nevet. 

Ennek lesz egyik fontos előmozdító eszköze 
a magyarázatos biblia. Ezért tartom másodszor 
fontos dolognak az e téren tett lépéseket. 

Az a kérdés, óhaj t ja-e ezt a nép? Szereti-e 
hát valóban a magyar nép a bibliát? 

A magyar nép — értve itt nemcsak a pro-
testánsokat — mindig szerette a bibliát. A mely 
nép között annyi bibliát s vallásos iratot el lehet 
árusítani, mint a mennyit a Prot . Egyh. és Isk. 
Lap 1-ső száma kimutat : ott valóban szeretik a 
bibliát. így bátran következtethetjük azt is, hogy 
a magyarázatos biblia még nagyobb kelendőség-
nek fog örvendeni, mint a jó öreg Károli a maga 
döcögős s ólvezhetlen nyelvével. De fel kell ezt 
tételeznünk azért is, mert a magyar nép is foly-
tonosan halad előre, ezen a téren sem marad-
hat el. Valóban el kell már egyszer ismernünk, 
hogy népünk a vasárnapi két prédikációval, le-
gyenek azok bármily magas szárnyalásúak, bár-
mily mélyek is, egyáltalában nem érzi kielégítve 
lelki szükségletét. Többre vágyik. Tudni óhajt 
ós ismerni akar s ha tudásvágya ki nem elégít-
tetik egyházunkban, ha vallásos buzgósága nem 
nem ápoltatik rendszeresen, oda megy, a hol 
többet kap; s ha pedig azt látja, hogy a leki-



pásztor minden inkább, mint lelkipásztor: a fele-
kezetnólküliség örvényébe dobja magát. 

A legfőbb szükségleteknek egyike azért, 
»hogy tudományos alapon álló, de a gyakorlati 
szükségeket szem előtt tartó, olyan magyaráza-
tos biblia készíttessék, a mely az igehirdetőknek 
bibliamagyarázati segédkönyvül, a bibliakedvelő 
közönségnek bibliaolvasó kalauzul s mintegy 
családi bibliául szolgáljon . . .« 

Bridgeport (E. Amerika) Kalassay Sándor, 
ev. reformát. misszionárius. 

Az egyik magyarázatos biblia, a melyet megismer-
tetni óhajtok, az ú. n. »The Oxford S. S. teacher's bible«, 
a mely a fent kitűzött cél szolgálatában áll, de a tem-
plomban való olvasásra is szolgál. A másik a Bagster's 
vagy Gomprehensive teacher's bible. 

I S K O L A Ü G Y . 

Néhány megjegyzés alsóbbfokú 
iskoláinkról. 

II. 
Nézzük tovább az elemi népiskolai oktatást, tanító-

és tanítónőképzést. 
Volt hazánkban 1895-ben — ez évről szól a mono-

graphia — 16,942 népoktatási intézet, ebből 2310 ev. ref., 
1397 ág. hitv. evang., 47 unitárius. Mindenesetre szép 
számú tanintézet, melyek fentartása óriási teherrel sülyo-
sodik reánk. De jó vezetés mellett, az áldozattal egyen-
értékű a belőle áramló valláserkölcsi haszon. 

Sokan vitáznak a felett, hogy az elemi népiskolai 
oktatás par excellence állami föladat. Nem feszegetjük a 
kérdés elvi oldalát. De míg hazánkban nem lesz meg a 
felekezetek közötti kölcsönösség, míg lesz itt uralkodó val-
lás a királyi trón legfelső lépcsőjén, az államhatalom gépe-
zetében, addig a protestánsoknak egyetlen népoktatási 
intézetet sem volna szabad feladniok. Ezt teszik pedig az 
ev. reformáltak, kiknek elemi iskoláik 1869-től 2450-ről 
2310-re szállott le, míg ugyanezen idő alatt az ág. evan-
gélikusoké 1397 maradt. 

Fontos momentum az ev. ref. elemi iskolák magyar-
sága is. Míg ugyanis — a gör. kel. és gör. katholikusok-
tól eltekintve — 5553 róm. kath. iskola közt nem magyar 
volt 2060, addig 2310 ev. ref. elemi iskola közt csak 24 
volt a nem magyar. Az ág. hitv. evangélikusok, alkotó 
elemeiknél fogva, e téren természetesen nem versenyez-
hetnek ev. ref. testvéreikkel, 1397 iskolájuk közül nem 
magyar 982. 

Tanulságos képet alkothatunk magunknak a taní-
tókról. Ezek száma: 2730 ev. ref., 1997 ág. ev., 44 uni-
tárius rendes. Oklevél nélkül működik: 400 ev. ref., 222 ág. 
ev., 13 unitárius. Ezek száma lassan kevesbedik, mert a 

férfi tanítók hiánya évről-évre észlelhető, ellenben — a 
mi elszomorító — a képesített tanítónők fele sem talál nép-
iskolai alkalmazást. Mindenesetre kívánatos, nem, mint 
sokan vélik, újabb tanítóképző-intézetek fölállítása, hanem 
a létezők megszilárdítása és mindenek felett tisztességes 
megélhetést nyújtó tanítói állások szervezése. Ez a legfőbb 
baj, ez az oka annak, hogy a tanítóképző-intézetekben 
túltömöttségről panaszkodni egyáltalán nem lehet. A tanítói 
fizetésre megállapított 400 frt minimum is csekélység, 
legalább is 600-ban kellene megszabni. Annyi mindent 
megvárunk s állásánál fogva joggal, a tanítótól, mi pro-
testánsok nemcsak ismeretközlőket, hanem a nép szája 
szerint belső embereket, egyházunk támaszait, a belmisszió 
apostolait látjuk bennök, s mindezt évi 400 forintért kor-
pótlékra való kilátás nélkül. Ki kell emelnünk, hogy nagyobb 
egyházainkban már 600 frtos állások vannak rendszere-
sítve, valamint azt is, hogy egyes tanítóságok jövedelmei 
másokéhoz képest aránytalan magasságban állanak. 

így történhetik meg aztán, hogy a fizetésre nézve 
a következő hivatalos adatokat találjuk az 1894/95. tan-
évről : 

2310 ev. ref. iskolában van 2730 rendes tanító, 
kiknek összes javadalmazása kitesz évenként egy millió 
366 ezer 995 frtot, átlag egyre-egyre 500 frtot. 

1397 ág. hitv. evang. iskolában van 1987 rendes 
tanító, kiknek évi összes javadalmazása egy millió 46 ezer 
602 frt, átlag egyre-egyre 526 frt. 

47 unitárius iskolában van 44 rendes tanító, kiknek 
évi összes javadalma 15,984 frt, átlag egyre-egyre 363 frt. 

Látni való, hogy ha az átlagos elosztásnak a való-
ság is megfelelne, a két evangeliumi egyház tanítói közel 
volnának a 600 frtos fizetéshez. De hát ez nincs így. 
Hanem míg így nem lesz, ne várjuk a tanítóhiány meg-
szűnését. Tanítóképző-intézetek teremtése aligha vezet 
célhoz. Nekünk protestánsoknak van elegendő tanítóké-
pezdénk, pláne akkor, a mikor azt látjuk, hogy némely 
az állam által átvett tanintézeteink (elismerést a vezetők-
nek) még mindig híven ragaszkodnak az Ősi tradíciókhoz. 
A tanítóképző intézetekre különben, számukat tekintve, 
nagyobb súlyt látszanak fektetni az ág. hitv. evangéliku-
sok. Nekik van hat ilyen tanintézetük, míg az ev. refor-
máltaknak csak három. 

Nem hagyhatjuk itt említés nélkül azon tényt, hogy 
a protestánsok egyetlenegy tanítónöképezdét sem állítottak 
és tartanak fenn, ellenben a római katholikusoknak 13 
tanítónőképző-intézetük van. Itt ismét a klérus bőkezűsége, 
de egyszersmind előrelátása és körültekintése is nyilat-
kozik. A római katholikus népiskolákban más képezdék-
ből kikerült, tehát céljaikra nem kellően praeparált tanító-
nőket nem alkalmaznak. Mi protestánsok az államhoz 
fordulunk, mely képez ugyan kiváló tanerőket, de termé-
szetesen a vallásos cél kizárásával, a mi pedig nőknél 
kétszeresen fontos. Az alkalmazott tanítónők száma évről-
évre szaporodik, azért a prot. egyháznak elvégre is 
gondoskodnia kell azok képzéséről. Leghelyesebbnek lát-
szik, ha mint fentebb említém, a felsőbb leányiskolák 



fejlesztetnek odáig legalább is egy-kettő, hogy bennök a 
kisdedóvó- és tanítónőképzés is eszközölhető legyen. 

És itt vagyunk már a mai közművelődés egyik 
Achilles-sarkánál, a nőképzésnél 

Nőnevelésünk ügye 1868-ig vigasztalan képet nvujt 
visszamenőleg a reformációig. Az elemi leányiskolákra 
még gondoltak a protestánsok s az azokban való tanítást 
»szelid, kegyes és tudományokban jártas nőkre* bízták, 
mint például Debrecenben, hol egészen 1725-ig túlnyomó 
számban nők oktatták és nevelték a leányokat; Losoncon, 
Pápán, Pozsonyban, de a magyar reformátorok, főleg 
Honthernak azon törekvése, mely létrehozta a brassói 
leányiskolát, hol az intelligens osztály, a polgárság és köz-
nemesség leányai neveltettek, velők együtt sírba szállott. 
Az elhamvadt, szép törekvés a mult század végén újult 
föl nálunk protestánsoknál, akkor, a mikor már Mária 
Terézia az angol kisasszonyokat Budára, majd Vácra 
telepítette. A miskolci ev. reform, egyháztanács kezdett 
foglalkozni egy felsőbb leánynevelő-intézet felállításának 
gondolatával. Az eszme azonban csak 1846-ban sikerült, 
a mikor is felállították Karacs Teréz vezetése alatt a máig 
virágzó nőnevelő intézetet. Azóta az ev. reformállak még 
három felsőbb leányiskolát (Debrecen, Szatmár, Halas), 
az ágostai evangélikusok pedig egy felsőbb leányiskolát 
(Rozsnyó) és hét polgári leányiskolát [(Budapest, Aszód, 
Igló, Kassa, Brassó, Nagy-Szeben, Beszterce) szerveztek. 

Kiváló elismerést érdemelnek az ágostai evangéliku-
sok, a kik számot vetve a kor szükségleteivel és kívá-
nalmaival, évről-évre szaporítják polgári leányiskoláik 
számát. Első sorban ilyenekre van szükségünk a magyar 
középosztály leányainak számára, a kik nem képesített-
séget nyerni, vagy szellemi fejlettségök révén magas igé-
nyeket támasztani, hanem értelmes, művelt, de egyszerű 
és gondos háziasszonyok, ha kell, szerető hitvestársak és 
lelkiismeretes édes anyák, lelkes honleányok s mindenek-
nek koronájául buzgó, hiterős nők akarnak lenni. Ezért 
helyeseljük az ágostai hitvallású evangélikus testvérek tö-
rekvését s.ezért buzdítjuk az ev. reformáltakat is, hogy 
inkább több polgári leányiskola, mint ú. n. felsőbb leány-
iskolák felállításában találja meg egyik sürgős feladatát. 
Pedig most is két ilyen intézet felállítása forog szóban, 
sőt az egyik, a nagyváradi, már a valósulás stádiumában 
van, jövő évre megnyílik, a másik, a pápai, még csak 
egyes buzgóbb lelkekben nyer alakot, de hogy valósul, 
ahhoz többé szó nem férhet. Szükséges is. Ha megnéz-
zük azon városokat, melyekben prot. leányiskolák vannak, 
látni fogjuk, hogy közülök egyetlenegy sincs a Dunántúl, 
a hol pedig a protestánsoknak jókora zöme van. Oda 
múlhatatlanul kellene nem is egy, de több nőnevelő in-
tézetet állítani. Az orsz. törvény által instituált polgári 
iskolákat négy osztály]yal, melyek különben a szintén 
IV osztályú ú. n. másodrendű felsőbb leányiskoláktól alig 
különböznek másban, mint hogy nem tanítanak bennök 
rendesen, csak rendkívül francia nyelvet. De hát egy kö-
zépsorsú, intelligens magyar nő nem lehet el a francia nyelv 
nélkül? Általán irodalmi képzésük némileg hátrább áll, 

ellenben nagyobb gondot fordítanak a praktikumokra, a 
mi a mondott esetben épen előnyükre szolgál. 

Hogy a szoros határvonal még nincs meg a polgári 
és felsőbb leányiskolák között, élénken mutatja azon körül-
mény, hogy mindakét fajta tanintézetben egy ugyanazon 
képesítettségű női tanerőkalkaimaztatnak. A diplomák vagy 
a budapesti, egyetlen állami polgári iskolai tanítónő-képez-
dében, vagy felekezeti hasonnemű intézetekben szerezhe-
tők meg. Sajnos, hazánkban ilyen intézetünk nincsen a 
protestánsoknak, ellenben a nőnevelés fontosságától átha-
tott, dúsgazdag róm. kath. főpapok ily képezdék felállítá-
sára is óriási összegeket adtak. így jött létre, leginkább 
zárdák mellett, egy-egy Kalocsán, Budapesten az angol-
kisasszonyoknál, Szatmárt. Ezenkívül külön miniszteri 
engedélyivel polgári iskolai tanítónőképesítést vizsgálatokat 
tartanak még a róm. kath. Pécsett, Budapesten (Sacre-
Coeur). Temesvárott, Sopronban. Nálunk protestánsoknál 
még csak erészben sem történt semminemű intézkedés. 
Pedig egyes leánynevelő intézeteink, megfelelő vizsgáló 
bizottság mellett, valószinűleg épúgy megkapnák az erész-
beli kiegészítés jogát, mint a róm. katholikusokéi. 

A felsőbb nép- és polgári fiiskoláról kevés mondani 
valónk van. Új intézmény s nem is gyökeresedett még 
meg a magyar földön. A protestánsok nem igyekeztek az 
új mezőn tért foglalni s ma sem tartják a térfoglalást fel-
adatuknak, nem várván abból egyházukra nézve lénye-
gesebb hasznot. Az ág. ev. egyetlen polgári fiiskolát tar-
tanak fenn Saját Gyömörön, ugyancsak egyet az ev. ref. 
Marosvásárhelyen, melyet 1893-ban alapított az egyház, 
de már is megkezdte a tárgyalásokat az állomosítás iránt. 
A polgári iskolai tanítók képzőintézete a budapesti állami 
paedagogium, egyetlen e nemben. 

Alföldi. 

Középoktatásunk árnyoldalai. 
V. 

Megvallva az igazat, midőn lapunk f. évi 1-ső szá-
mában, a címünk alatt bevezetett cikkben, a tanköny-
vekrevaló vonatkozásnál felhozott állításainkat csak egy-két 
szemelvénynyel Ígértük bebizonyítani: távolról sem volt 
célunk az, hogy a nt. Szerkesztőnek, akár az érdemes 
olvasónak túrelmével visszaéljünk azáltal, hogy adott sza-
vunk ellenére, íme, a tankönyveknél még a negyedik 
cikkre is szükségünk legyen. Ezt a szükséget részint a 
dolgok előre nem látott fejleménye, részint az a körül-
mény okozta, hogy az Országos Tanáregyesület hangadó 
körében a tanterv-revisio kérdésénél kifejlett s a Közlöny 
útján csak hetek multán kiszivárgott vitában dr. Kármán 
Mór tanügyi kapacitásunk a maga hozzászólásaiban töb-
bek közt így nyilatkozott: »Ha már most nem vagyunk 
megelégedve a tanítás eredményével, azt kell kutatnunk, 
miben rejlik valósággal az eredménytelenség oka. Magá-
ban a tanterv akadályoz-e? Akkor ki kellene mutatni, 
mely tárgyban minő hiányok mutatkoztak. Őszinte szóval 
kell erre nézve tapasztalatainkat előadni és igazolni. . . . 
Nincs egyetlen egy tárgy sem, a melynek számára a tan-
terv es utasítások kívánalmai szerint készült tankönyvek 



rendelkezésünkre állanának. Van elég olyan, mely ugyan 
a címlapján hirdeti, hogy az utasítások szellemében ké-
szült, de mi tudjuk, hogy az csak cégér, mely mögött 
rendszerint egy régi tankönyv vagy valami idegen munka 
átdolgozása lappang . . Tárgyról-tárgyra és osztályonként 
kellene a tapasztalt nehézségeket kijelölni. * 

Ennélfogva nem tehetjük, hogy — mellőzve a szintén 
nem kifogásolhatatlan történeti, valamint a legfelsőbb két 
osztály tankönyveit általában — az eddigiekben bemuta-
tott tíz tárgv után röviden ki ne terjeszkedjünk még két 
tantárgyra, ú. m. a rhetorikára és a minket felekezet-
belieket kiváltképen érdeklő vallástanra. Ez utóbbira any-
nyival inkább, nehogy arról vádoljanak, hogy míg a »vi-
lági« tudományok szolgálatában álló tankönyveket kifogá-
soljuk, a magunk vallására tartozókat »ne nyúlj hozzám* 
féléknek mi felekezetbeliek, gondoljuk. Más szemében 
meglátjuk a szálkát, de a miénkben a gerendát észre-
vétlenül hagyjuk. Pedig — mondhatják még — leginkább 
a vallástani kézikönyvek voltak a főokai annak, hogy a 
mult tavaszon a vallástanítás eltörlésének indítványa az 
Országos Tanáregyesület kebelében fölmerülhetett. Ezek 
szerint: 

11. Itt van mindjárt kezünkben a máskülönben nagyon 
kiváló tudósnak és érdemes tanférfiúnak, Névy Lászlónak 
»Rhetorika«-ja, mint a prózai műfajok elmélete, melyet 
— mint főcím — »Az írásművek elmélete« előz meg. 
IV. kiad. 148. lap. Budapest, 1895. Ezen tankönyvből, 
mely a VI. osztály egyik bő anyaga, csak egyetlen §-t 
iktatunk ide, hogy kérdésbe tehessük; lélektan s illetőleg 
bölcsészeti előfogalmak tanulása előtt célszerü-e mind ál-
talában a rhetorikát, mind egyes részleteit, mint pl. az 
indulatgerjesztés és rábírás eszközeit s azok közi az aka-
ratot ilyen mélv mederben tárgyalni ? 

»Az akarat az elme és kedély mellett a harmadik 
fő lelki erő. mely azonban amazok működésétől van fel-
tételezve. Természetesen; mert a hol ismeret nincs, ott 
nem támad érzelem és vágy (ignoti nulla cupido) s hol 
ezek hiányzanak, ott nem lehet törekvés; valamit elérni 
vagy valamitől elfordulni. Az akarat első. mondhatni kez-
detleges nyilvánulása az ösztön (instinctus), mely még 
természeti kényszerképen utal valaminek tevésére vagy 
elhagyására. Magasan áll felette az akarat, mint szellemi 
tehetség, mely bár véges természetünk befolyásától függet-
len soha sem lehet; bár ez oknál fogva szabadságunk is 
csak véges, de az úgynevezett választási szabadság el-
vitázhatallan sajátja lelkünknek, mely lehetővé teszi, hogy 
a mik természetünkkel nem ellenkeznek, azok között sza-
badon határozhatjuk el magunkat, sőt az önuralom gyak-
ran csodálatos erővel tudja legyőzni a természet ellenke-
zését is. A szónok feladata kiválóan ezen szabad akaratra 
hatni, s azt űgv irányozni, hogy a szép, jó és igaz való-
sításában egész erélylyel működjék, annak, a mit az elme 
és sziv felkarolt életet adjon a cselekvés mezején. Világos 
azonban, hogy e célnál méltányolni kell az ösztönöket is, 
mert ezek sokkal mélyebben gyökereznek az emberi ter-
mészetben, hogysem a számításból kihagyhatok volnának. 
Nemcsak a tisztán szellemi célokra irányult ösztönök, 
minők az igazság megismerésére vonatkozó, a műösztön, 
az erkölcsi ösztön, hanem az érzékiek, az önfentartási és 
társulási ösztön is sok tekintetben irányadók, néha min-
den másnál hatalmasabbak az emberi életben* (63. lap). 

»Ex ungue leonem«. Eme kevés idézetet is elegendő-
nek tartom, hogy belőle az egész könyv szellemére és 
irályára következtessünk. Ma az irály-, vers-, (szerkesz-

* Lásd Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny f. é. 332. 
337. old. 

tés-, szónoklat ) és költészettan mindmegannyi vaskos 
könyvek alakjában — aránylag kevés tanórára osztva — 
négy osztálynak (IV-től VII.) képezik anyagát. Ezzel szem-
ben — a nélkül, hogy »laudator acti temporis* szerepére 
akarnék vállalkozni — régebben mily egészen másképen 
volt a dolog pl. a jó öreg Szvorényi ú, n. »Ekesszólás-
tanával«, mely találó, változatos és kimeríthetetlen példái 
idézetei mellett is csak 270 lapra terjedvén, a fennebbi 
négy osztály anyagát, azt lehet mondani, egészen magá-
ban foglalta s rövid, egyszerű stílusánál és világos beosz-
tásánál fogva mindenik tanuló jó kedvvel tanulta. Legalább 
ezt tapasztaltam tanuló koromban és ezt tapasztaltam 
tanárságom első időszakában, és e véleményemben ma is 
mások is megerősítenek. Sőt tovább megyek és azt mon-
dom, hogy a mai Kisfaludysták, Petőfisták és Akadémisták 
legnagyobb részei annak idején vagy egyenesen Szvoré-
nyit. vagy a belőle készített excerptiokat és cursusokat 
tanulták — s mégis lám. bejutottak a »halbatatlanok« közé! 
Mindebből azt vagyok bátor tanulságul kihozni, hogy 
mind a Névy-féle, mind az ő hozzá hasonló, kisebb és 
nagyobb írás-müvek elméleteit fejtegető tankönyveknél 
elférne egy kis »compendisalás« még abban az esetben 
is, ha a tantervi revisio a magyar nemzeti genius iránti 
tekintetből a magyar nyelvi órakat fölemeli is. Máskülön-
ben legyünk elkészülve, hogy maholnap az e nemű tan-
könyvek terén is oly vaskos kiadások jönnek divatba, a 
mint ezt a gimnázium legfelsőbb osztályaiban pl. Heinrich 
Gusztáv Német Tan-és Olvasókönyveinél és Beöthy Zsolt 
Magyar Irodalom Történeteinél már is jórészt láthatjuk! 

12. Bibliai Vallástan. Irta Kovácsi Sándor III. jav. 
kiadás Sárospatak, 1894. Egyike a legjobban elterjedt tan-
könyveknek. Avagy a sárospataki »Izraelből* származhat-
nék-e valami rossz.* És mégis kénytelenek vagyunk ennek 
a jó tankönyvnek is »ellensége« lenni a jobbért és a leg-
jobbért. Nem volna semmi szavunk, ha fejlett tanulóknak 
Íratott volna. De a gimnasium I—II. osztályában — ahol 
még »tejnek italával* kell a növendékeket az istenorszá-
gában táplálni — sok, nehezen emészthető táplálékot nyújt 
ez a tankönyv is. Mert nem tud leereszkedni a gyermek 
felfogásához és nem szól az ő nyelvén — legalább a leg-
több helyen nem. Ugyanis a gyermekeknek Bibliát tanító 
Vallástanban lehet-e egyszerű, biblai nyelvezetnek nevezni 
pl. az ilyen mondatokat: 

»Az Izráel fiai Egyiptomba költözködvén, ott is foly-
tatták előbbi életmódjukat s egyáltalában nem voltak haj-
landók az egyiptomi polgáriasultsággal megbarátkozni. 
Ez a körülméw/ s túlságos szaporaságuk arra indítá az 
egyiptomi királyt ffaraó), hogy szaporodásukat terhes 
munkával gátolja«. (5. lap.) 

Ezenkívül vannak olyan összetett mondatok, a melyek 
7—8, sőt több mondatot foglalnak magukban. Holott 
gyermekeknek leginkább ú. n. egyszerű puszta — s ille-
tőleg egyszerű bővített mondatokkal kellene beszélni, mint 

* Az »irodalmi kör* tankönyvei az illető iskolák és az illető 
osztályok szükségleteinek általában megfelelnek, és pl. a gimná-
ziumok számára kiadott sárospataki tankönyveket mások felett sok 
tekintetben célszerűbbeknek tartom már felekezeti érdekből, de meg 
azért is, hogy ha minden szentnek maga felé húz a keze* : akkor 
miért tennénk kivitelt épen mi kálvinisták ? A relatíve jók között 
miért ne pártolnók inkább a mieinket? De nem teszszük ! Hanem 
e helyett huzalkodunk. kicsinyeskedünk, mások örömére a magunk-
hoz tartozót kisebbítjük, megvetjük : s így nem csuda, ha »oldott 
kéve* állapotában jutottunk; nem csuda, ha a Prot. Szemle legu-
tóbbi füzete (1897. I. 41. lap) ismer nagy áldozattal fentartott olyan 
(prot.) egyházi iskolákat, a melyekben még egyetlen államilag kine-
vezett »más szellemű tanár sincs és mégis azok az iskolák épen 
olyan joggal lehetnének akár mohamedánus iskolák is, mint pro-
testánsok*. • . B. J. 



a hogy épen könyvünkben is igen sok helyen láthatjuk 
másfelől. 

A mivel pedig a t. szerző a legjobbat célozta, azzal 
— nézetem szerint — a legtöbbet ártott. Ertem az egyes 
újszövetségi helyekhez fűzött külön >Magyarázatokat*, 
melyek valóságosan Bibiica Theologiát képezvén — for-
maliter theologusoknak s nem I-ső gimnázistáknak való 
fejtegetések. Például: 

»A Lukács szerinti evangelium Jézus születését igen 
egyszerűen adja elő. »Sötét éj volt a természetben, de az 
emberi szivekben már a reménység derengett,* midőn az 
emberiség megváltója, Jézus, született. A zsidók, a prófé-
ták jövendölései után, folyvást várták a Messiást; a »jobb 
gondolkozású pogányok szintén érezték, hogy az emberiség 
vallásos életében más iránynak kell előállania*. Erre céloz 
a biblia előadása. > A mennyei seregek dicsőítő éneke jelzi 
az új vallásos irányt*. Dicsőség a magasságban. . . Tehát 
»más lesz a felfogás Istenről s ehhez képest más lesz az 
erkölcsiség alapja is«. S Jézus születése elsőbben is a pász-
toroknak, a szegényeknek jelentetett meg, mint a kik leg-
inkább »óhajtottak az uralkodó nyomorúságból szabadulni*, 
s mint a kik legörömestebb keresnek vigasztalást a val-
lásos hitben* stb. (26. 1.) 

Az efféle közbetoldott magyarázatok helyett szerin-
tem jobb lett volna, ha a t. szerző fölvette volna mind-
azokat a példázatokat, melyeket az Előszóban maga ré-
széről tett bevallása szerint a könyvbőt — kihagyott. 
Ezek a példázatok, valamint az evangeliumi történeti rész-
letek ha ugyan maguk magukat nem magyarázzák: arra 
való a vallás tanítója (pardon: vallástanár!) hogy rövi-
den és egyszerűen magyarázza és értesse meg. De ha a 
könyviró is kihagyja s a vallástanár sem olvassa vagy 
olvastatja a Bibliából a gyermek felfogásához valókat: 
akkor »két szék között a pad alatt marad* a tanuló. S 
ekként a vallásos érzület nemcsak hogy meg nem terem, 
de sőt fel sem ébred és így nincs is, a mi megerősödjék, 
főként, ha 15 mondatot magában foglaló egyetlen egy 
mondatban ily biblica-theologiaszerű előadást kell egy 
lélekzetre »bevágnia«: 

(Jézus) »Szivét kimondhatatlan fájdalom tölté el 
sorsa felett, de miután tudta, hogy messiási voltát csak 
úgy bizonyíthatja be, ha tanaiért meghalni is kész, bátran 
ment a halálra, s tanítványait is lekötelezni akarván az 
igazság követésére, mikor a húsvéti bárányt ették, ugyan-
ekkor kenyeret és bort adott nékik, mint az igazságért 
megtöretendő testének és kiontandó vérének jelképeit; 
intvén őket arra, hogy valahányszor elkövetkezik a hús-
véti bárány megevésének ideje, emlékezzenek meg ő róla, 
a ki egész életével az igazságot hirdette s a mint ő az 
igazság megpecsételéseért kész a halálra is menni: úgy 
őket se rettentse vissza semmi az igazság követésétől, 
mert csak úgy lesznek az ő igazi tanítványai, úgy lesz-
nek a világ világosságai.« (99. 1.) 

Quid multa ? Több idézettel sem ebből, sem más 
tankönyvből nem terhelem már tovább a szives olvasó 
türelmét. Pedig a többi vallási könyvek még több anyagot 
nyújtanának az ilyenféle magunk részére nem épen hálá-
datosnak mondható foglalkozáshoz. Mindazonáltal meg 
nem állhatom, hogy legalább meg ne említsem p. o. 
a H. Kiss Kálmán Bibliai Könyvek Történetét és Szim-
bolikáját, mely a VI. gimn. osztály számára készült ugyan, 
de oly terjedelemben (156. lapon) és sokszor oly elvont 
nyelvezettel és tárgyi nehézséggel, hogy — főleg a Szim-
bolikát — a budapesti theologus sem tanulja talán nagyobb 
terjedelemben és illetőleg nehézkesebb nyelvezettel. Ha 
pedig erre netalán az volna az ellenvetés, hogy a Szim-
bolika nem olyan tárgy, hogy azt könnyen és egyszerű 

nyelvezettel traktálni lehetne: akkor ez a tárgy nézetem 
szerint még nem volna a Vl-ik osztályba való, hanem 
legalább is a Vlll-ikba, a hol a Szimbolikában előjövő 
bölcseleti (lélektani) fogalmak az újonnan előjövő theolo-
gumenak és theosophiak mellett már nem volnának épen 
ismeretlenek az ifjú előtt. De még ott is a Nőtlenséget és 
a házas életet tárgyaló és ahhoz hasonló §-okat elha-
gyandónak vélem, mert egyik gimn. osztályhoz sem tartozik a 
profán coelibatusságot s illetőleg anti-coelibatusságot, úgy 
mint könyvünk teszi, ekként fejtegetni: >Ki szerelmet 
önmagában sohasem érez s az érzéki vágyak benne föl 
nem kelnek, szabadságában áll annak egész életében nőt-
lenül maradnia, de a ki az ifjúsággal megjövő gerjedel-
met önmagában észreveszi, az nősüljön meg, mert a há-
zasságot Isten szerzette a végből, hogy férfiak és nők 
abban a szeretet által egybekapcsolva, egymást boldogí-
sák* stb. (66. §,) Épen úgy nem tartozik ide, a mi foly-
tatólagosan tárgyalva van, mint a házasok közötti per-
patvar elintézése, a házastársak kötelességei s több ezekhez 
hasonló és nem hasonló dolgok, melyek az emberi ter-
mészetnek is, az életnek is magasabb iskolájába valók, 
hogysem egy Vl-ik osztályos tanuló haszonnal felfoghatná. 

Végül a bibliai könyvek történetei helyett magát a 
Bibliát kellene a vallástanítás alapjául és központjául tenni 
s a Krisztus példája szerint a gyermekekhez leereszkedve 
az ő gondjukat felvenni akképen, hogy egykoron elmond-
hatnák Pállal, a nagy apostollal: »Mikor gyermek voltam 
úgy szóltam mint gyermek, úgy gondolkodtam mint gyer-
mek, úgy értettem mint gyermek, minekutánna pedig 
férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illendő dolgo-
kat* (I. Kor. 13. 11.) Ekkor a Könyvek-könyve »a vilá-
gon legtiszteltebb s méltán isteninek mondott könyv* * 
lenne minden prot. ember előtt, melyből »mint élővizek 
kútforrásából meríthetne« az élet minden szakában s az 
élet minden változó körülményei közt! 

Mellőzve a tanár egyéniségét, a módszert, a tanítás 
körüli eljárásokat — mint az ellenőrző hatóságok ügy-
körébe eső tényezőit akár általában az iskolai életnek, 
akár a túlterhelésnek — cikksorozatunk befejezéséül szól-
junk még valamit a mai középiskolai tanítás egy másik lé-
nyeges árnyoldaláról is, nevezetesen az óratervről, vagy 
másként nevezve, a tanóra-rendről. Micsoda Istent kisértő 
lélek lakozhatott azon »tanférfiúban«, a ki először meré-
szelte javaslatba hozni, hogy a tanórák délelőtt egyfoly-
tában tartassanak ki s mindamellett délutánra még 2—3 
mellékes tantárgy essék ? Hol találunk a régebbi iskolák 
történeteiben példát arra, hogy délelőtt egyhuzamban 
4—5 nehéz tantárgyból való tanítással, illetve leczkézte-
téssel zaklassák és kínozzák a jobb sorsra érdemes növen-
déket? Igaz, hogy voltak régebben hajnali és kora-reggeli 
tanulások és tanítások is, de a nappal részei arányos be-
osztásban voltak tanítás-tanulás, játszás és szórakozás, pihe-
nés és éjjeli nyugodalom közt. Ma az órarend úgy van 
beosztva, hogy reggel 7—8 órától (leszámítva a 10—10 
percnyi >szüneteket) ebéd ideig egyhuzamban az iskola 
padján ül a növendék, s alig nyeli le a déli falatot, nagy 
izgatottan ismét a d. u. 1—3, sokszor négy óráig tartó 
előadásokra vagy a melléktárgyakra kell sietni; akkor 
hazamenve késő estig, sokszor be a késő éjszakáig dol-
gozva sem képes a másnap délelőttre felhagyott sok szó 
és írásbeli feladatokra elkészülni — testi erejének és lelki 
rugékonyságának megfeszítése s illetőleg veszélyeztetése 
nélkül. 

Ily körülmények közt lehet-e csudálni, ha az idegek 
megbomlásának annyi elijesztő eseteivel találkozunk; lehet-e 

* Ballagi M. Bibi. Tanúim. Előszó. 



csudálni, ha az arcpirját sápadtság, a lelkesülést beteges 
izgalom, az eszmékért való hevülést méla ábrándozás es 
a nagy világba való termettséget »gigerliskedés«, a betű-
től és komoly foglalkozástól való irtózat váltja fel? 

Adja Isten, hogy mindezek az állapotok minél ha-
marább kedvezőbbre s iskolai életünk egén a sötét árnyé-
kok fényre változzanak; hogy elmondhassuk nemsokára 
ismét Pál apostollal; »A régiek elmultak, íme mindenek 
megújultak« (II. Kor. 5. 17.). 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
evang. ref. kollégiumi tanár. 

T Á R C A . 

Az episeopalismus és eurialismus harea.* 
i. 

A római katholikus egyházban azon időtől fogva, 
hogy a püspöki intézményből a patriarchatus, illetőleg nyu-
gaton a pápaság lassanként kiválik, kétféle törekvés tűnik 
a fejlődést figyelemmel kísérőnek szemébe, azon két irány, 
mely később a püspöki és pápai rendszer, vagyis az epis-
eopalismus és papismus vagy eurialismus befejezett elmé-
letévé domborodott. Amaz a dogmaalkotó és a legfőbb 
törvénykezési hatalmat az egyháznak, illetőleg mivel csak 
a püspökök képezik mint az apostolok egyedüli utódai 
az egyházat, a püspökök összességének, a zsinatnak tulaj-
donítja, mely a Szentlélek vezérlete alatt lévén legalább 
a hit és erkölcs dolgában csalhatatlan. A eurialismus e 
nagy hatalmat s később nyiltan a velejáró csalhatatlan-
ságot egyedül a római pápának igényli, mint a ki az 
apostolok fejének, Péternek utódja. E két irány versen-
gése végig vonul az egyház történetén a mi időnkig, az 
1870. évig, mely az episcopalismust a r. kath. egyházból 
örökre kizárta. 

Már az első pápák, a kikről tudomásunk van, mind 
fokozottabb igényeket támasztottak, melyeket a világ ez 
első rangú politikusai a viszonyok teljes ismeretében na-
gyobbára érvényesítettek is. De ez igényeknek jogalapot 
csak az a törvénygyűjtemény adott, melynek hitelességét 
a magdeburgi centuriáknak támadása óta egy a XVI. szá-
zad végén élt jezsuita kivételével a római egyház sem 
merte többé védeni. Pedig a pápaság korlátlan igé-
nyei e koholt és hamisított okmányokkal telt gyűjtemé-
nyen alapulnak. Frank püspökök állították azt össze a 
pápai hatalom emelése végett, melyet nem éreztek any-
nyira. mint a közelben székelő érsek erős kezét. Különös 
iróniája a történelemnek, hogy ép püspökök teremtettek 
jogalapot azon rendszer számára, mely a püspökök hatal-
mát századok múlva bár, de megtörte. Mellőzzük ezen 
pseudoizidori gyűjtemény azon részeit, melyek teljesen 
koholtak s csak az okirathamisítás egy-két példáját em-
lítjük. A kalcedoni zsinat az »első gyülekezeteknek« meg-
adta azon jogot, hogy a többi gyülekezetek fölebbezé-
seiben ítélhetnek; első gyülekezetek alatt a keleti patri-
archátusokat értette. Pseudo-Izidor szerint azonban a kal-
cedoni határozat egyes számban szól: az első gyüleke-

* Repertórium: J. Friedrich, Gesch. des Vatik. Konzils. 
1877—1887. 3 köt. — Quirinus Römische Briefe. 1870. — Pres-
sensé 0., das Vat. G. 1872. — Schulte Fr.. Die Macht der röm. 
Pápste. 1871. - Füssy T., IX. Pius pápasága. 1878. 8 köt. — Kette-
ler és Acton lord több irata 1869—1871-ből. — Hase, Polemik. 
5. kiad. 1890. — Gladstone, Reden Papst Pius IX. 1876. — Haas 
K., Ein offenes Wort über das Concil. 1870. 

zetről, vagyis Rómáról, melyet az apostolok fejedelme, 
Péter alapított. E szerint tehát már 451-ben Róma volt 
volna a legfelsőbb fórum. Merészebben bánt el a >hamis* 
Izidor az afrikai egyház egy határozatával, mely a Rómá-
hoz való felebbezést megtiltotta; az álizidori okmány 
megparancsolja. 

E törvénykönyv mellé méltán sorakozik egy máso-
dik gyűjtemény, a XIII. században keletkezett Pseudo-
Cyrillus, mely ilyenképen szólaltatja meg a régi görög 
egyházi atyákat., Chrysostomust, Cyrillust stb.: Jézus Krisz-
tus mindenhatóságát Péterre ruházta át, tehát csak a 
pápának van kötő és oldó hatalma és joga. Krisztus min-
den pápával van és a zsinat csak a pápától nyeri tekin-
télyét. Az egyházi atyák korának ismerői beérhették a 
jezsuiták azon válaszával, hogy e nyilatkozatok az atyák 
oly irataiból valók, a melyek nincsenek meg, elvesztek! 

Különös, hogy nem maguk a pápák vonták le elő-
ször e gyűjteményekből a teljhatalom járulékának, a csa-
latkozhatatlanságnak következményét. VII. Gergely csak 
azt mondja, hogy nem volt még eretnek pápa, (alig is-
merte Honorius és Vigilius elődeinek történetét), és hiszi 
hogy nem is lesz. És még I I I . Incze megengedi, hogy 
a pápa is, noha minden más ügyben nincs alávetve az 
egyház ítéletének, a hit dolgában tévedhet. Aquinoi Tamás 
az első, a ki Pseudo-Izidort és Pseudo-Cyrillust felveszi 
Summa theologiájába s e^ek alapján a curialismust ki-
fejtvén következetesen a pápa csalatkozhatatlanságát is 
tanítja, mert hit dolgában is csak a pápa dönthet, és a 
zsinat határozatainak csak az ő megerősítése ád jog-
érvényt. 

Nagy akadályokat gördített ez elmélet megvalósítása 
elé a pápai szakadás. Melyik pápa erősítse meg a zsinati 
határozatokat? A konstanci zsinat tehát kimondotta, hogy 
a pápa hit és erkölcs dolgában is a zsinat alatt áll; 
s a bázeli zsinat e határozatot megerősítette. Bármeny-
nyire nem tetszett e határozat a pápáknak, legalább hall-
gatag el kelle ismerniök, mert csak ez anticurialisticus 
elvre támaszkodva választhatta meg a zsinat az ellen-
pápákkal szemben V-ik Mártont. S ha tagadták volna 
ennek törvényes megválasztását, tagadniok kell vala az 
V. Márton által kinevezett bibornokok s az ezek által 
választott pápák törvényszerűségét, tehát saját pápaságuk 
jogalapját is. De Róma csak addig következetes, míg elő-
nyére van; a konstanci határozattal sehogysem tudott 
kibékülni. Némi elégtételt nyújtott neki a florenci zsinat, 
melyen a görög egyház képviselői is megjelentek s az 
elvált egyházak kibékültek — papiroson, a határozatokban. 
A pápákra vonatkozólag megállaptíották, hogy »Krisztus 
helytartója, az egyház feje, az összes keresztyének atyja 
és tanítója; Krisztustól teljhatalmat nyert, hogy az egy-
házat kormányozza és felette őrködjék oly módon, a mint 
azt úgy az egyetemes zsinatok mint a kánonok meghatá-
rozzák, quemadmodum et concilia oecomenica et canones 
decernunt«- A teljhatalom megszorítása a régibb zsinatok 
határozataival Romának zsinati jegyzökönyvében átválto-
zott a teljhatalom megerősítésévé, úgy hogy az első et-ből 
csináltak etiam-ot s a szöveg így hangzott: a mint azt 
az egyetemes zsinatok és kánonok is (már) megállapítják. 
II. Pius pápa azután meg is tiltotta a zsinatokhoz való 
felebbezést. Hasztalanul panaszkodtak fejedelmek és népek, 
hogy a pápák nem tartják meg a konstanci és baseli 
határozatokat, a német nemzet sérelmei közé is felvette, 
Miksa császár és XII. Lajos francia király a Pisába hívott 
zsinaton megerősítette a konstanci elveket: II. Gyula ellen-
zsinatot tartott, melyen ez elveket semmiseknek nyilvání-
totta. Ez az V. laterani zsinat volt, 1512-ben, melyen 
kevés püspök volt ugyan jelen s ezek is többnyire olaszok, 



de a melyre a pápák ezentúl mint szilárd támaszra hivat-
kozhattak. 

A reformáció csak kedvezett a curialisticus törek-
véseknek. meit ha a püspökök nem is osztották a pápá-
nak saját hatalmáról való öntudatát, de a protestantis-
mussal szemben egyek voltak ; a szélsőség ellen szélsőséggel 
szállni síkra. S e szándék közelebb hozta őket a pápa 
eszményéhez. De azért távolról sem akartak a püspöki 
jogokról a pápa teljhatalma javára lemondani, sőt ép a 
tridenti zsinaton ismételten sürgették azon kérdés tárgya-
lását: közvetlenül Krisztus rendelte-e a püspököket, vagyis 
isteni jogon alapul-e a püspökök hatalma. Ha igen, úgy 
nem lehetnek a pápa vazallusai, s a curialismus minden 
időre ki van zárva. A püspökök érezték, hogy most még 
erősek, de tudta III. Pál is, és ezért mellőzte a pápai 
primátus kéidésének vitatását s a püspökök sürgetésének 
avval vetett véget, hogy a zsinatot állítólag a pestis miatt, 
valósággal az episcopalismus pestise miatt áttette Bolog-
nába, közelebb magához, majd pedig szétoszlatta. 

Noha a pápaság nem tudta keresztül vinni absolut 
hatalmának zsinati elismerését, mégis a tridenti zsinat 
képezi a forduló pontot, melytől fogva a curialisták terv-
szerűen végezték aknamunkájokat. Aknamunka volt s ha 
már e százados munka eredménye, az lb70-iki csalha-
tatlansági dogma, visszataszító, annál kevésbbé irigylendő 
egy feladat e földalatti aknákba leszállani s a világosságot 
kerülő munkát figyelemmel végigkísérni. De csak e nagy 
előzmények ismerete biztosítja annak megértését, mikép 
lehetett ily dogmát egyáltalában megállapítani. A jezsui-
ták munkája volt s csak azért képez a tridenti zsinat 
fordulópontot a curialismus és episcopalismus harcának 
történetében, mert ekkor lép fel e hatalmas rend, mely-
nek első célja, hogy a pápaságot emelje és az absolut 
pápa által maga uralkodjék az egész világon. Lainez gene-
rális már a tridenti zsinaton kimondotta, hogy Krisztus 
szent Péternek a hitet, egyházi szokásokat s általában az 
egész vallást illető ítéleteiben csalatkozbatatlanságot, igért s 
mert Péter utódai, vagyis az egyház fejei csalhatatlanok, 
azért nem tévedhet az egyház sem. E programmot Bellar-
min jezsuita rendszerré dolgozta ki. A pápa hit és erkölcs 
dolgában nem szabhat eretnek tant az egész egyház elé; 
a püspökök hatalmukat a pápától nyerték, a ki minden 
egyházi hatalom kútforrása. A zsinatok tekintélye és csal-
hatatlansága a pápáén nyugszik, határozatai csak akkor 
érvényesek, ha a pápa megerősíti, a ki ha szükségesnek 
látja, esetleg a kisebbség javaslatát is szentesítheti. A 
pápa tehát feltétlenül a zsinat felett áll és senki a világon 
nem ítélhet felette. 

Ily szellemben indult meg az a tevékenység, mely-
nek célja volt az episcopális igényeknek lehetőleg még 
nyomait is kiirtani. A IV. Pius szerkesztette tridenti hit-
vallásban a püspökök hűséget és engedelmességet fogad-
nak a pápának. IV. Pál 1559-ben kiadta a tiltott köny-
vek jegyzékét s ezen hirbedt Index hbrorum prohibito-
rum folytatására 1571-ben V. Pius külön index congregatiót 
szervezett. Nyilvános és magánkönyvtárakban oly pusz-
títást vittek véghez, melyet az egykorú történetíró a trójai 
romláshoz hasonlít. Azon könyvekre vonatkozólag, melyek 
nem voltak ugyan határozottan anticurialistikusok, de 
Rómára veszélyes részeket tartalmaztak, VIII. Kelemen 
elrendelte a korrekturát, melynek egyöntetűsége végett 
1607-ben megjelent az Index librorum expurgandorum. 
Ép és romlatlan szövegű könyv nincs is — így panasz-
kodik egy egykorú olasz író — s ezentúl nem tudhatjuk 
majd, mit gondolt e tárgyról a szerző, hanem csak azt, 
hogy mi a római kúria véleménye. A korrektorok törül-

nek, javítanak kényök-kedvök szerint, de mindenütt a pa-
pismus érdekében. »Csakugyan úgy látszik — mondja a 
a katholikus »Janus« — Rómában azt hitték, hogy a 
kúria az inquisitio és a tiltott könyvek indexével teljesen 
elnyomhatja a kritikát és egyháztörténelmet, vagy legalább 
megtarthatja a klérus tömegét, e kettőre nézve elég nagy 
tudatlanságában. Ép ez időben az indexet oly szigorral 
alkalmazták, hogy a tudósok kétségbeestek és sokan fel-
hagytak theologiai tudományaikkal. Németország a jezsui-
ták befolyása alatt 1599-ben már annyira jutott, hogy 
katholikusoknak a tudományoktól egyáltalában tartozkod-
niok kellett, mert még szótárakat, gyűjteményeket és jegy-
zékeket sem volt használni. Hiszen még a püspököknek 
is megtiltották a Róma tiltotta könyvek olvasását, ők se 
tudhassák a dolgok igazi állását, s oly sok dolgot, melyet 
ép akkor lelepleztek. Oly munkák kiadása, melyek az egy-
háznak és a római széknek egészen más állapotát tár-
gyalták, mint a Liber Diurnus, Agnellusnak a ravennai 
püspökökről szóló története a legsúlyosabb büntetések 
terhe alatt megtiltatott. Az ily munkák kész kiadásait 
megsemmisítették*. Ily hangok nem valamely protestáns 
polemikus szavai, hanem katholikus. de a történet iránt 
lelkiismeretes írók panaszai. 

A korrektorok figyelmét nem kerülhette ki a bre-
viariuv, a klérus imádságos könyve, melyet naponta 
olvasni tartozik, annál kevésbbé, mert már a tridenti zsinat 
megbízta a pápát a breviárium revideálásával. Az így 
javított kiadás egész sor pápát említett, a kikről eddig 
csak Pseudo-Izidor tudott, pedig ennek hitelességét ekkor 
már eléggé megcáfolták. Ez a javított breviárium nem 
akart már tudni a monotheléta Honorius pápáról, kit a 
6. egyetemes zsinat mint eretneket kiátkozott, mert »erroris 
scandalum suscitavit diseminando haeresin«. A 7. és 8. 
zsinat megerősítette e határozatot, a kiátkozás a hit-
vallásba is belekerült, melyre a római püspökök a XI. szá-
zadig megesküdtek. A revisorok II. Leo pápa levelében, 
mely több kiátkozottat felsorolt Honorius nevét egysze-
rűen törülte. Egy ima e szövegéből: Deus, qui b. Petro 
animas ligandi et solvendi pontificium tradidisti. a javított 
kiadás elhagyja az »animas« szót, mert a pápa hatalma 
nem csak a lelki, kiterjed a világra is, a mint azt a Péter 
és Pál ünnepi lecke tanúsítja, melyben nem a sátán 
mondja Krisztushoz, hanem Krisztus Péterhez: Neked 
adom e világnak minden országait. Ily történeti ismere-
teket terjeszt e könyv a klérus között! És ilyen a mártí-
rok revideált története. A régi martyrologium két francia 
püspököt említ, az új kiadás hozzá teszi, hogy Péter szen-
telte fel; Dionysius párisi püspök a III. század második 
felében élt. az új martyrologium szerint Pál apostol Diony-
siust athéni püspökké avatta s csak azután küldte Clemens 
pápa Párisba, a miből kitetszik, hogy a pápa még apos-
tol avatta püspököt is áthelyezhetett. Turrianus jezsuita 
Pseudo-Izidort oly okmányokkal védte, melyeket »soha 
emberi szem nem látott* ; Pisanus a niceai zsinat tör-
ténetét írta meg, hogy kimutassa a tridenti hitvallásnak 
a nicaeivel való megegyezését és a szent atyák admira-
bilis connexióját; Canisius még szűz Mária leveleit is 
ismerte. Mennyivel gazdagabb anyagot talált volna Hun-
falvy, ha a curialismusról ir vala ily munkát: Hogyan 
csinálódik némely história! 

Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Dolgozatok a' gyakorlati lelkészet köréből. Irta dr. Tüdős István. 

Miskolc, 1897. 8-adrét, négy levél és 168 lap. Ára 1 frt 30 kr. 

Régi dolog, hogy nálunk magyar reformátusoknál a 
gyakorlati lelkészetre vonatkozó dolgozatok dominálják a 
theologiai irodalmat. Tíz prédikációs könyv esik legalább 
is, a theologia összes többi ágaiból megjelent egy-egy 
munkára. A kritika ugyan, különösen az újabb időben, 
erősen rosta alá vette a túltengésben levő prédikáció-
irodalom egyik-másik termékét, a mi azonban egyátalá-
ban nem csökkentette a productiót; minden év, feltétlen 
bizonyossággal meghozza e téren a maga gyümölcseit. Ez 
a körülmény kétségtelenül azt bizonyítja, hogy nálunk 
úgy a munkakedv, mint — bocsánat az anyagias, de 
találó szóért — a fogyasztás jószerint ezen a téren össz-
pontosul ; a mi hogy nem egészséges jelenség, szükségtelen 
bizonyítanom. 

Ilyen nézetek és gondolatok dacára örömmel fogad-
tam dr. Tüdős István ismertetendő kötetét, egyfelől azért, 
mert ő már előzőleg a rendszeres theologia és bölcsészet 
körébe tartozó művekkel lépett fel az irodalomban; más-
felől pedig azért, mert most kiadott gyakorlati lelkészi 
dolgozatai is felülállanak e szakbeli irodalmunk átlagos 
színvonalán. 

Dr. Tüdős mostani műve vegyes tartalmú; 14 egy-
házi beszéd; kilenc temelési, kilenc esketési, öt úrvacsorai 
beszéd s három önálló imádság foglaltatik benne; ezen-
kívül néhány egyházi beszédhez s minden temetési beszéd-
hez járul imádság. Az egyházi beszédek közt öt közön-
séges, két ünnepi és hét alkalmi van. 

Mindjárt a legelső beszéd megragadja figyelmünket. 
»A keresztyén hit legnagyobb titkát* tárgyalja, I. Tim. 3, 
15—16. alapján fejtegetvén: 1. miért kell a Krisztusban 
Istent látni s 2. miért kell őt embernek is tartanunk ? 
Ez a legelső beszéd mutatja szerzőnek, mutatja összes 
lelkészi dolgozatainak szellemét és irányát. »Minden ver-
sengés nélkül a mi hitünknek nagy titka ez: Isten jelent 
meg testben«, első beszédének ezen textusa méltán áll-
hatna jeligéül összes dolgozatai előtt. 

Prédikációit valódi evangeliumi szellem, erős hit, 
szövegszerűség, logikus világos és egyszerű előadás jel-
lemzik. Nem szónoki fordulatokkal, nem költői képekkel, 
nem szóvirágokkal, de az evangelium és a meggyőződés 
erejével akar hatni és bizonyára útat is talál lélekhez) 
szívhez egyaránt. 

Esketési és úrvacsorai beszédei változatos tárgyúak, 
különféle alkalmakra valók, rövidek és mégis befejezett 
egészet képeznek. Kár, hogy a hatodik úrvacsorai alka-
lomra (új-bor) nem találunk beszédet. Vagy talán jobb is 
lenne ez úgynevezett új-borravaló úrvacsoraosztást a re-
formáció emléknapjára átteni ? Nagyon sok vidékén hazánk-
nak, fájdalom, ma már lucus a non lucendo az »újbori« 
communio. 

A nyolc temetési beszéd (mert a kilencedik Kossuth 
Lajosról mondott szép emlékbeszéd) a gyűjteménynek gyen-
gébb része. Igen helyeslem és követem is azt az elvet, 
hogy épen temetési alkalmaknál nem szabad bőbeszédűek-
nek lennünk, de a rövid temetési beszédektől mégis többet 
kivánunk. mint az elhunyt egyszerű életrajzát. Igenis, lehet, 
sőt kell erről is szólani, de mindig valami keresztyén igaz-
ság szempontjából és ennek kapcsolatában. Ezen temetési 
beszédeken meglátszik, hogy, a szükségnek megfelelően, 
hirtelen készültek s szerző nem fordíthatott reájuk annyi 
időt és gondot, mint egyéb dolgozataira. Mindazáltal ezen 
beszédekben is vannak oly részletek, melyek figyelmünket, 
sőt elismerésünket is megérdemlik. 

Az imákat buzgóság, igaz keresztyén alázatosság 
és bensőség jellemzi 

A munka külső kiállítása csinos. Nagy kár, hogy a 
korrektura nem volt jó kézben; egy egész lapot foglal 
el a (nem teljesen feltüntetett) sajtóhibák sorozata. Ezért 
azonban, azt hiszem, a kiadót illeti a felelősség. 

Dr. Tüdős István ezen lelkészi dolgozatainak szel-
leme és iránya, valamint előadásának keresetlen egyszerű-
sége és világossága teljes mértékben megérdemlik, hogy 
mentől több lelkésztársunk megszerezze és megismerje 
azokat. Szerzőnek pedig, ki már kápláni éveiben is ily 
híven sáfárkodott a neki adott talentomokkal, őszinte el-
ismerésünket fejezzük ki s egyúttal reméljük, hogy a tan-
székének megfelelő szaktudományok müvelése mellett jö-
vőben is fogunk találkozni a gyakorlati lelkészetre vonat-
kozó dolgozataival. 

Kassa. Révész Kálmán. 

B E L F Ö L D . 

S ö t é t bűn.* 
A ki figyelemmel kiséri a városunk népességének 

változását kitüntető évenkénti anyakönyvi adatokat, meg-
döbbenve veszi észre, hogy általában lakosságunk, de 
különösen a református egyház híveinek létszámában nincs 
meg a kellő szaporodás. 

A most lefolyt 1896-ik évben 432 halálozással szem-
ben csak 514 a születések száma, úgy hogy a szaporo-
dás mindössze 82 lélek. A jóval csekélyebb számú római 
katholikusoknál 382 halálozással szemben 530 az új szü-
löttek száma s a szaporodás 128 lélek. Legnagyobb arányú 
a szaporodás zsidóknál a hol 13 halálozással szemben 
33 születési eset van, s így az emelkedés 20 lélek-szám. 

Ha ennek a feltűnő jelenségnek okát vizsgáljuk, szo-
morú fölfedezésekre jutunk. 

A halálozások nagy számát részben a rendkívüli 
gyermekhalandóság okozza. A torokroncs, a kanyaró csak-

* A »Czegléd« c. hetilapból veszszük át ezt a szomorú cik-
ket. A benne vázolt baj egyes vidékeken, fájdalom, régi bűne népünk-
nek. Nagy erkölcsi megújhodással lehetne azt a végzetes bajt mérsé-
kelni. Sserk. 



nem minden évben járványgzerüleg szedi ártatlan áldo-
zatait. A mindennapi kenyér megszerzése után igyekező 
szülők megfeledkeznek az Isten legdrágább adományairól, 
a gyermekekről s nem részesítik azokat akkora gondo-
zásban, mint az kötelességük volna. 

A szegényebb sorsuak a hitvány táplálás mellett a 
kellő egészséges meleg ruházattal sem látják el gyerme-
keiket. így azok kitéve az idő mostohaságainak, meghűl-
nek, betegségbe esnek. Orvosi segítségben rendesen csak 
akkor részesülnek, a mikor az már késő, Nem törődik 
népünk a gyermekneveléssel s ez az oka, hogy ezeknek 
fele elhal, mielőtt az öt éves kort elérné. 

Ily módon aztán ne csodálkozzunk rajta, hogy egyre 
szaporodnak temetőinkben a gyenge gyermeki porokat ta-
karó sírdombocskák. 

A szülőknek az anyagi vagyonhoz való bűnös ragasz-
kodása azonban főleg a születési esetek számának az apa-
dásából tűnik ki. Tagadhatatlan, hogy a család alapításá-
hoz és annak fentartásához bizonyos biztos anyagi helyzet 
és a jólétnek legalább némi foka szükséges. De a kinek 
megélhetési viszonyai nehezek is, pedig nálunk majdnem 
mindnyájunké az, azoknak sem szabad isteni és emberi 
törvényeket lábbei tiporva bűnös kézzel beleavatkozni a 
a végzet rendelésébe. 

Városunkban pedig a jelek szerint ez történik. 
Az orvosok, meg azok a nagy számmal levő beteg 

nők, kik bűnük nehéz súlyát viselik, tudnák megmondani 
ennek okát. 

És ha tüzetesebben vizsgáljuk, kik között fordul 
elő nagyobb számban a gyermeksikkasztás rút bűne, arra 
a tapasztalatra jutunk, hogy inkább a jobb módúak, a 
vagyonosabbak azok, kik ezt a bűnös cselekedetet űzik. 
Ha sok a gyermek, sokfelé oszlik a vagyon s egy-egy 
nem lesz oly jómódú, miként azt a hiú szülők óhajtják. 
A föld. a vagyon ezeknek drágább mindennél, még saját 
vérüknél, gyermekeiknél is. Gondoskodnak hát róla, hogy 
1—2 gyermeknél több ne legyen a családban. Hogy ennek 
árát igen sokszor egy-egy anyának életével, vagy legalább 
is holtig tartó betegségével, kínlódásával fizetik meg, ugyan 
ki törődnék ezzel, a mikor vagyonról van szó. 

A szegény ember becsületes, szorgalmas munkája 
után öt-hat gyermekével is meg tud élni, miért kelljen 
hát a világi vagyonnal rendelkezőknek bűnös mesterke-
désekhez folyamodni? Igyekvő, munkás szülők, ha élet-
igényeiket mérsékelt korlátok közé szorítják, a mostani 
nehéz megélhetési viszonyok között is becsületes, a hazá-
nak, egyháznak díszére, javára való derék embereket tud-
nak nevelni. 

Mikor a nép vezetőinek, az egyházak és a város 
elöljáróinak, s társadalmunk minden nemesen érző tagjá-
nak figyelmét felhívjuk az elmondottakra, kívánjuk, hogy 
legyen meg annak a kellő foganatja. 

Mi magyarok, gróf Széchenyi István szerint: »01y 
kevesen vagyunk, hogy még az apagyilkosnak is meg 
kellene kegyelmezni!« Mi lesz e hazával, e nemzettel, ha 

annak népéből kivesz az erkölcsiség s nemes fajunknak 
bűnös kezekkel való pusztítását tétlenül nézzük. 

Azért résen legyünk s erőnktől telhetőleg akadá-
lyozzuk meg a rút bűn terjedését. —j.— 

R É G I S É G E K . 

Egy történeti mystifieatio. 
II. Ferdinánd boldoggá a v a t á s a történeti vi lágításban. 

Néhány hithű és buzgó római kath. magyar mágnás 
egyénileg kétségkívül igen tiszteletreméltó indokokból, 
azzal az előterjesztéssel szándékozik a pápai székhez for-
dulni: hogy II. Ferdinánd császár és magyar király bol-
doggá avatását kieszközölje. Okául szolgál e lépésnek 
nemcsak II. Ferdinándnak a katholikus vallás terjeszté-
sében kifejtett erélye és buzgósága, mert hisz ebben a 
pontban ő nem egy Habsburgházbeli uralkodóval oszto-
zik, hanem az a csodálatos jelenés is, melynek legendái 
tárgya a válságos helyzetében leborulva esedező fejedelem 
előtt megszólalt feszület ezen bátorítása volt: »Ferdinande, 
non te deseram* (Ferdinánd nem foglak elhagyni.) Magá-
hoz a felfogáshoz, mely a szentté avatási kérelmet su-
galta, természetesen nincs szavunk; de a történeti kritika 
világát jogos és helyénvaló azokra a tényekre fordítani, 
melyek annak alapját képezik, s melyek egy röpke szóvá 
vált történeti curiosumnak voltaképeni forrását földerítik. 

Politikai és felekezeti szempontból e lépés már is 
sok kritikát hívott ki ; ezekhez újabb érvekkel vagy ellen-
érvekkel járulni nem szándékunk. Hogy a katholikus vissza-
hatás mit köszönhet Ferdinándnak, azt a tények mutat-
ják. Az 1658-ban Lipót császár választására Frankfurtban 
összegyűlt birodalmi rendek elé terjesztett »Evangelica 
Catholica confessio* több mint 1600 oly előbbkelő egyént 
sorol fel, kik a protestáns hitről a katholikus egyház 
kebelébe visszatértek. Ezek közt oly családok, mint a 
Batthányiak, Esterházyak, Nádasdyak, kiket 1662-ben 
tudvalevőleg Rákóczy Ferenc is követett anyjával, a bran-
denburgi fejedelemasszonynyal. -

A mi II. Ferdinánd egyéniségét illeti, nem lehet 
tagadásba venni buzgó, vallásos érzelmeit, istenfélő, kegyes 
életét, habár tudjuk is, hogy vakbuzgóságában túlment a 
türelmesség határain s jezsuita gyóntatójának, a francia 
Lenor'ment atyának föltétlen befolyása alatt állt, úgy, 
hogy annak tanácsa nélkül semmit nem cselekedett. 

Egy életírója, a »Status regiminis« szerzője élete 
utolsó évében ekkép jellemzi a császárt, külső egyénisé-
gében, életmódjában és szokásaiban. »Ő felsége most 
59 éves; termete közepes és testes, szervezete kitűnő, 
erős és egészséges, haja és szakálla már szürkülő. Modora 
megnyerő, indulata szelid, emberséges, felfogása kitűnő, 
ép úgy emlékezete és szónoki tehetsége is. Ételben, ital-
ban önmegtartóztató, alvásban mértékletes. Este legfeljebb 
10 órakor nyugalomra tér s hajnali négy órakor rende-



.sen talpon van s térden állva mondja el imáját. Ünnep-
és vasárnapokon, különösen az apostolok évfordulóin meg-
gyón és misét hallgat. Húsvét előtti vasárnap pedig csá-
szári hitvesével, a királylyal és a királynéval (III. Ferdinánd 
és neje) a főherceggel és főhercegnővel s más udvaron-
cokkal a pápai nuncius kezéből fogadja el az Úr testét« 
stb. Lelki élete gondozásán kívül még csak a vadászat 
gyönyörei érdekelték ; a fegyverrel kitűnően bánt s külö-
sen a hajtóvadászokat kedvelte. Szerette a vadkant saját 
kezével elejteni s az éven át elejtett vadakról külön jegy-
zéket készített, melynek másolatát a szász választófejede-
delemnek is meg szokta küldeni « 

Ennyit Ferdinánd jellemzéséről; de lássuk most, hogy 
áll történeti igazság dolgában a szentté avattatása főin-
dokául felhozott csodás epizód, a megszólalt feszülettel ? 
Reális gondolkozásunk visszautasítja ma már a természet-
fölötti erők csodás megnyilatkozásának föltételezését, s két-
kedve fogadja azokat. De kegyeletes tisztelettel kell, hogy 
meghajoljon a naiv hit azon fényes világa előtt, mely a 
maga ihlete zománcával festi ki a valóság világát s a 
vallásos érzés föllángolásában, mennyei jelenéseket idéz 
maga elé, föltéve, hogy azok hitének erős és túláradó fel-
buzdulásából fakadtak. Nem is ebből a szempontból fogjuk 
kritika alá azt a hagyományt, mely az üldözött Ferdinánd 
előtt megszólamló feszület legendáját századokon át őrizte 
s szájról-szájra adta. De ha bebizonyul, hogy maga ez a 
csodálatos epizód, ez a minden keresztyén szivhez oly 
ékesen szóló monda mint monda sem valódi, s nem is 
egykorú az eseménynyel, melylyel összeköttetésbe hozatott, 
ennélfogva tehát subjektiv kapcsolata is hiányzik azon 
történeti szereplővel, kire vonatkoztatták — akkor kétség-
kívül még mindig méltányolhatjuk a benne rejlő, ernberi-
eg szép és erkölcsileg fölemelő gondolatot, de a történet-
írásnak többé még a legszigorúbb egyházias és katholtkus 
felfogás szerint sem lehet ahhoz köze. Mert megszűnt egyé-
nileg és kortörténetileg jellemző lenni, kiderül, hogy nem 
találjuk fel igazi alapját a szereplő emberek természetében 
és gondolkodásában, irányzatosan koholt és becsempészett 
költemény. Már pedig ha jogosultnak ismernök is el 
a történelemnek bármily szempontból, s a legmeszszebb 
menő eszményyítéssel vagy egyoldalúsaggal való felfogá-
sát is, egy dolog világos, hogy itt megszakad a józan Ítélet 
láncolata, hiányzik a felfogás következetessége, s minden 
körülmények közt megengedhetlen anachronismussal állunk 
szemben. 

A hitújítás viharaitól fenyegetett Ferdinánd kétségbe-
esett helyzetét eléggé ismerjük. Mindenfelől ellenségtől 
környékezve, országát tüzzel-vassal pusztítni látva, szék-
városán kívül nem volt más menedéke az üldözött feje-
delemnek, azt is körülfogták már Frigyes cseh király 
csapatai. >Soha — írja egy krónikás — Ausztria ügyei 
nem függtek annyira egyedül Ferdinánd sorsától, soha 
nem álltak közelebb a válsághoz«. Ily körülmények közt 
történt az a jelenet, hogy a zaklatott fejedelem palotája 
legbelső termébe vonulva vigasztalásért fordult a Meg-
váltó keresztjéhez*. 

A történetírás híven följegyzi Ferdinánd fohászának 
szószerinti szövegét, úgy a mint azt legbensőbb embe-
reinek később elmondta a »História nova seculi nostri 
XVII.« szerint, mely azt Ferdinánd életírója után idézi. 
A szorongatott császár szórói-szóra ezeket mondta volna 
tehát saját előadása szerint a feszület előtt: 

»Uram Jézus Krisztus! emberi nem megváltója, te 
ki belátsz a szivekbe, tudod, hogy én nem az én, hanem 
egyedül a te dicsőségedet keresem. Mégis ha tetszik neked 
engem ily megpróbáltatásokkal s ellenségeim rám törésé-
vel szorongatni, szégyennel elborítani, emberek előtt meg-
alázni, nem ellenkezem. Legyen meg a te akaratod. Mél-
tatlan szolgád én, minden intésedre készen állok*. 

A császár midőn ezeket bizalmasainak elmondta, 
még hozzátette: »Alig rebegtem el ez imát, a legnagyobb 
remény fogott el. Isten csodálatos lelkinyugalmat adott 
belém. Azért reménylem, hogy Isten ellenségeim törek-
véseit meg fogja bénítani*. 

A jelenet további részleteire is kiterjeszkednek az 
egykorú források. Elmondják ugyanis, hogy környezete 
mindenfelé kereste Ferdinándot, végre szobájában találta 
fel a földre borulva, s midőn fölkelt, ragyogó arccal ekkép 
szólalt meg: 

»Nincs mitől féljünk. Nemsokára segély fog jönni a 
mennyből*. 

A további eseményeket mindenki ismeri. Mansfeld 
vereségének híre Bucquoi-val szemben Bécs alól elvonta 
az ellenséget s felszabadította Ferdinándot, visszaadva 
neki országát s kevéssel utóbb a császári koronát is, 
melynek viselőjévé augusztus 28-án a Frankfurtban össze-
gyűlt birodalmi rendek megválasztották. 

De sehol Ferdinánd nagy számmal levő panegyristái 
egy] szóval sem tesznek említést arról a mythosról, melybe 
a hagyomány később öltöztette Ferdinánd csodálatos 
menekülését ellenségei hatalmából. Bármily legendailag 
színezik is ki különösen katholikus írók a feszület előtti 
jelenetet, bármennyire a gondviselés különös kegyelmének 
tulajdonítják is a császár viszontagságos ügyének jobbra-
fordulását, a megszólaló kereszt epizódja sehol sem említ-
tetik s így kétségtelen, hogy az későbbi megtoldása a tör-
téntek előadásának, mely igen megfelelhet a vallásos rajon-
gás azon tűlfeszült lelki állapotának, melylyel Ferdinándot 
jellemezték hízelgő historikusai, de tényleg az egykorú 
köztudatban sem lelhetjük meg nyomát, mint szóhagyo-
mány is csak utólag alakult meg a közhitben. 

De legvilágosabb bizonyítéka ennek, hogy maga 
Pállotta bibornok, pápai nuncius sem tesz említést arról 
abban a jelentésében, melyet VIII. Orbán pápához inté-
zett Ferdinánd dicséretéről s melyben őt mint szent életű 
férfiút jellemzi, a kit, mint Dávid királyt, tiszta lelkiisme-
rete s Istenben való bizodalma, a gondviselés különös 
oltalmára tett érdemessé és súlyos megpróbáltatások közt 
tartott fenn. 

Mindezek után kétségtelen, hogy a Ferdinándhoz a 
keresztről intézett szavak nemcsak a positiv gondolkodás 



skepsisével állanak kiegyeztethetlen ellentétben, a mi még 
kisebb baj volna, de egyáltalán a történeti kritika előtt 
sem találnak igazolást, a mi a fődolog ebben az esetben. 

V. S. 

IRODALOM. 

** A mányi református egyház története. Ki-
adta az egyháztanács. Székesfehérvár, 1896., Kaufman F. 
nyomása. 28 1. — A vértesaljai egyházmegyének Bicske 
tőszomszédságában egyik tekintélyes gyülekezete Mány, 
melynek egyháztanácsa az ezredév ünnepét az egyház 
történetének megiratásával ünnepelte meg. Biczó Pál 
pátkai lelkész készítette el a munkát, mely a maga gon-
dosan összegyűjtött adataival tanulságos adalékul szolgál 
a Budapest környéki protestantismus történetéhez. A más-
félszáz évig tartott török uralom pusztító lehelete ült rá 
e vidékre s a XVI. századbeli adatok csak sejtetik, hogy 
Mány község és reform, egyház 1580 körül már léte-
zett, a XVII. századbeliek azonban már világosan bizo-
nyítják, hogy Mányon akkor gyülekezet, templom, iskola 
és parokhia volt. Szerző a lelkészek és a tanítók közül 
is felkutatta és közli néhánynak a nevét. Majd ismerteti 
a gyülekezet sok sok viszontagságát, előbb a török, majd 
a kuruc-labanc világban átszenvedett üldöztetéseit s legutóbb 
a XVIII. századbeli vallási háborgattatásait. A jelen szá-
zadban békességben fejlődött a gyülekezet, habár »lélek-
szám tekintetében semmi gyarapodás nem tapasztalható* 
benne. A derék kis monografia kiadásáért az egyháztanács 
gondos elkészítéseért a szorgalmas szerzőt elismerésre és 
dicséretre méltónak találta. Vajha minél több, vajha min-
den egyes gyülekezetünk múltja felderíttetésével ünnepelte 
volna meg a millenniumot! 

** Vályi Lajos emléke. Irta Pólya Lajos. Ara 
25 kr. A befolyó jövedelem a síremlék felállítására íör-
díttatik. Csinosan kiállított, a pápai főiskola nyomdáját 
dicsérő kis füzet, melyben a dunántúli egyházkerület 
volt főjegyzőjének és püspök-helyettesének állított mara-
dandó emléket a szerző. Feladatát helyesen oldotta meg, 
mert — bár mozaikszerüleg, töredezett gondolatokban 
adja is vissza a megboldogultnak egész egyéniségét jel-
lemző eredeti vonásait, a kép, melyet rajzol, tisztán áll 
előttünk. Az a mély érzés, szeretet, tisztelet, nagyrabe-
csülés, mely a szerzőnek lelkét a megboldogult Vályi Lajos 
iránt lefoglalta, találóan nyer kifejezést a kis művecské-
ben. És épen ez a tulajdonság teszi az ezen életrajzot 
vonzóvá, lélek- és kedélyképzővé. Megkülönböztetett tisz-
telet és elismerés szálljon azért Pólya Lajosra, ki mi-
dőn önként, csupán kegyeletes érzésből igyekszik leróni a -

szeretet és hála adóját, egyszersmind arra törekszik, hogy 
ezen kis munkával másnak is alkalmat nyújtson arra, 
hogy áldozhasson az elismerés és kegyelet oltárán. Ada-
kozásra hívja fel Vályinak minden tisztelőjét s barátját, 
hogy az így befolyó összegből, a megboldogult érdemeihez és 
állásához méltó emlék állíttathassék. Mert Vályi szegé-
nyen, vagyontalanul hagyta családját, Gyermekei képte-
lenek a kegyelet és elismerésből folyó külső kötelessége-
ket teljesíteni, járuljunk azért a nemes cél megvalósítá-
sához mindnyájan, kik Vályi Lajost ismertük, szerettük 

s a közszolgálat terén kifejtett buzgó tevékenységét mél-
tányoljuk! Te pedig szeretett barátom, Pólya Lajos! fo-
gadd jelentéktelen egyéniségem részéről is őszinte köszö-
netem és elismerésem nyilvánítását, kit az isteni gond-
viselés kegye abban a szerencsében részesített, hogy Vályi 
Lajos után a negyedi előkelő ev. ref. gyülekezet engem 
tisztelt meg bizalmával, szeretetével, fogadd köszönetem, 
hogy e nemes munkában, az ő emlékének megőrzésében, 
engem megelőztél s nekem a te hűséged által ebből csak 
a könnyebb részt juttattad. Igaz önzetlen munkádért áldjon 
meg az Isten! Füzes-Gyarmat, 1897. jan. 31. Mészáros 
József. 

E G Y HÁ Z. 
A magyar gör. kath. liturgia és püspökség 

érdekében a hajdú-dorogiak kérvényt intéztek a képviselő-
házhoz. A kérvény tárgyalásakor Wlassics kultuszminisz-
ter elmondta, hogy hasonló mozgalom már 1843-ban, 
1868-ban és 1881-ben is keletkezett, de érdemleges siker 
nélkül. A kérdés súlypontja a liturgiában van, melyben 
dönteni a római szentszék van hivatva. Magyar püspök-
ség fölállításáról akkor lehet szó, ha a püspökség lényege 
és magva, t. i. a magyar liturgiái nyelv kérdésében az ille-
tékes fórum kimondta a döntő szót. A kormány feladata 
pedig az, hogy a kérdés történelmi fejlődését és mai állá-
sát, a status quos-t tárgyilagosan informative föltárja a 
kúria előtt. A miniszter egyszersmind kifejezte azt a véle-
ményét is, hogy az érdekelt püspöki karnak is kötelessége 
a szentszéket jóindulatúlag informálni. Végül a miniszter 
s vele egyben az egész ház hozzájárult a kérvényi bizott-
ságnak ama javaslatához, hogy a h.-dorogiak kérvényét 
adják ki pártolólag a kultuszminiszternek. 

Felügyelő beiktatása Szombathelyen. Január 
24-én örömnapja volt a szombathelyi egyesült protestáns 
egyházközségnek. Ekkor iktatta be a díszes új templom-
ban rövid beszéd előre bocsátásával Kiss János lelkész, 
mint a vasi közép evang. egyházmegye esperesének meg-
bízottja az újonnan választott egyházközségi felügyelőt, dr. 
Károlyi Antal, kir. tanácsost s Vasvármegye alispánját 
egyházi felügyelői hivatalába. Az előirt eskü letétele után 
szivélyesen üdvözölte az új felügyelőt, abbeli meggyőző-
désének adván kifejezést, hogy mint a hitközség első tiszt-
viselője szivvel-lélekkel fog részt venni azon munkában, 
mely a vallásos érzület, a tiszta erkölcsiség, a felvilágo-
sodás és a magyar hazaszeretet ápolását és terjesztését 
célozza. Ő ágy a maga, mint egyházközsége nevében igéri, 
hogy eme munkájában mindenkor követik és támogatják. 
Károlyi köszönetet mond a megtisztelő bizalomért, mely 
lehetővé teszi, hogy hazájának s egyházának ezentúl más 
téren is tehessen szolgálatot s igéri, hogy tisztét minden-
kor hiven igyekezik betölteni. Működésében a protestáns 
szellem fogja vezérelni. A hitközség belső ügyeiben min-
denki irányában méltányos lesz s a hitrokoni szeretet és 
béke megszilárdítására törekszik. A szombathelyi prot. 
egyházközség fontos kulturális misszióját ismeri s annak 
szívesen szolgálatába áll, s kéri úgy a lelkészt, mint a 



hitközségi tagokat, hogy munkájában támogassák. Kassay 
József kir. pénzügyigazgató az egyházközségi tagok nevé-
ben üdvözölte a beiktatott felügyelőt, mire a közgyűlés 
véget ért. —n—ez. 

A hittérítés compromittálása lenne az a szeren-
csétlen ötlet, melyet Ferenczy Gyula »Karácsonyi myste-
riumok* című cikkében (Debr. Prot Lap 2-ik sz.) a gör. 
kath. magyar liturgia kérdésének kapcsán felvet. A hit-
térítés új evangeliuma így szól: »A mitől eddig vallásos 
és szabadelvű felfogásunk miatt írtóztunk: próbáljuk meg 
mi is a hittérítést, de nem a haldoklók, hanem az élők 
közül. Nem magunkért — eddig sem volt kenyerünk er-
kölcsileg és anyagilag bukott emberek és haldoklóknak 
átvásárlása — hanem a hazáért. Menjünk el azoknak az 
anyanyelvük és az édes magyar nyelv meggyalázása miatt 
kesergő magyar görög katholikusokn ik hajlékába, világo-
sítsuk fel őket a sérelemről és gyalázatról, mely rajtok és 
a magyarság ügyén esett. Világosítsuk fel arról, hogy Róma 
nem vallás, hanem csak egy önző érdeket hajhászó rész-
vénytársaság, mely a nemzetek és a szivek érdekeit az 
idvesség ürügye alatt galádul kizsákmányolja. Menjünk és 
hirdessük nekik a magyarságot megváltás evangéliumát«. 
— Szomorú tünete a magyar református keresztyénség-
nek, hogy egyik komoly lapja míg a krisztusi értelemben 
vett missziót és belmissziot »vallásos (?) és szabadelvű 
felfogásból* perhorrescálja: addig az ilyen mellékérdekért 
űzendő hittérítést ajánlani tudja! 

I S K O L A . 

Budapesti reform, főgimnáziumunk ifjúsága 
Bélteki Lajos tanár és Justh János elnöklete alatt folyó 
évi január 3-án az intézet dísztermében az ifjúsági segély-
enylet javára hangversenyt rendezett, mely úgy erkölcsi, 
mint anyagi tekintetben szépen sikerült. A nagyszámú és 
előkelő közönség örömmel szemlélte, és lelkesen megtap-
solta a közreműködő ifjak sikerült játékát. Volt komoly 
és [víg szavalat, zongora- és cimbalom-sóló, hegedűjáték 
zongorakísérettel, melodrámai előadás stb. A hangverseny 
287 frt 30 kr. jövedelméből 221 frt maradt a segély-
egyesületnek. A felülfizetéseket jövőre közöljük. 

A menza akademika megnyitása. A budapesti 
tudomány- és műegyetemi tanulók »diákasztal«-a tágas 
csinos helyiségben f. hó 3-an hosszas vajúdás után meg-
nyílt. A három étteremben negyven asztalt terítettek 200 
személy részére. Az előszobában kell megváltani az étje-
gyeket. Az első napon annyian jelentkeztek ebédre, hogy 
az egész étrendet kétszer kellett végigfőzni, mert 150 em-
ber helyett 300-an étkeztek ma. A menü állott kétféle 
levesből, vesepecsenye vagv töltött káposztából és fánkból. 
A diákasztal abonnensei arcképekkel ellátott igazolványt 
kapnak. Ebéd és vacsora ára havonként 16 frt; a szegény 
diákok teljesen ingyenesek s vannak olyanok is, kik csak 
az ebédet kapják ingyen. — Áldásos intézmény, régen 
szervezni kellett volna. A fővárosi méreg drága világban 
szegény ember nem is gondolhat arra, hogy fiait tanít-
tathassa. A mensa akadémika valamit könnyített a sze-
génysorsú tanulók helyzetén. 

Állami és nem-állami tanárok nyugdijügyében 
a pénzügyi és közoktatásügyi miniszterek egyetéríőleg ki-
jelentették, hogy a felekezetek, törvényhatóságok, közsé-
gek és társulatok által föntartott iskolák részére szerve-
zett nyugdíj- és gyámintézet kötelékében álló igazgatók és 
tanárok abban az esetben, ha állami szolgálatba lépnek 
át, az új állásukkal egybekötött díjköteles javadalmazás-
nak csupán atna többlete után tartoznak szolgálati díjat 
fizetni, a mely után a járulékot még nem fizették le a 
nyugdíj- és gyáminté/:et javára. S viszont, a kik állami 
alkalmazásból a fönnebb említett tanintézetek valamelyi-
kénél nyernek alkalmazást, a nyugdíj- és gyámintézeti 
járulékot fizetésüknek csak ama része után kötelesek 
fizetni, a mely előzőleg szolgálati díj alá nem esett. 

A tanítók nyugdija és a millennium. A képvi-
selőház előtt január 30-án egész halmaz kérvénye fordult 
meg a tanító egyesületeknek, melyek azt kérelmezik, hogy 
a millenáris esztendő 3—5 évnek számíttassék be a nyug-
díjnál. Komlóssy F. majd Polonyi G. melegen szántották 
a tanítók indokolt kérését, mire Wlassics miniszter hasonló 
értelemben nyilatkozott. A kormány mindent elkövet a 
tanítók sorsának a javítására, s a mostani kivánság elől 
sem zárkózik el. De mivel a kérés a nyugdíjtörvény 
mathematikai alapját megbontaná, figyelembe vételét nem 
most, hanem akkorra ígéri a miniszter, mikor a nyugdíj-
törvény nemsokára úgy is revízió alá kerül. A millen-
náris év többszörös beszámítását, valamint a tanulók 15 kros 
nyugdíj-járulékának megszüntetését a tanítói nyugdíjtör-
vény revíziójakor fogja lehetőleg teljesíteni a miniszter. 
A kérvény ebben az értelemben pártolólag kiadatott a 
közoktatásügyi miniszternek. 

A debreceni tanári kör f. évi január 31-én Debre-
cenben rendkívül fontos s látogatott gyűlést tartott, melyen 
a nyíregyházi ág hitv. evangelikus főgimnázium tanári 
kara testületileg jelent meg. Elnökölt Dóezi Imre s a kör 
nagyszámú tagjain kívül, mint szintén körtagok, részt 
vettek a tanácskozásban Jóó István, a tiszántúli ev. ref. 
középiskolák gimn. felügyelője és Géresi Kálmán tankerü-
leti főigazgató A gyűlésnek egyetlen tárgya volt Sinka Sándor 
debreceni ev. ref. főgimn. tanárnak mély tanulmányra és 
gazdag tapasztalatra valló felolvasása a napirenden levő 
tanterv-revízióról. Sinka a revíziót a leghatározottabban 
ellenzi, de a túlterhelés elkerülése és a nemzeti elem 
emelése szempontjából több megszívlelendő módosítást 
ajánl. A magas színvonalú vita során legfőképen az elnök, 
Dóezi Imre, valamint Joó István, Géresi Kálmán, Po-
rubszky Pál (Nyíregyháza) és Kardos Albert szólottak a 
nagyfontosságú kérdéshez mindannyian konservativ szel-
lemben a középiskolai tantervnek lényegében leendő fen-
tartása mellett. A kör mégis az előadó határozati javas-
latai alapján a következő tantervi változtatásokat óhajtja: 
1. A magyar nyelv és irodalmi anyag, a mennyire a mai 
szervezetben lehet, oly helyzetbe hozandó, hogy alapul 
szolgáljon a többi nyelvek tanításának. 2. A gimnázium 
I-ső osztályában csak Magyarország és Ausztria föld-
rajza taníttassék, II. osztályban az ó-világ III. osztály-
ban az új-világ földrajza. 3. Az iralomtörténet tanítása a 
Vll. osztályra is kiterjesztessék, evégből a IV. osztály-
ban a stilisztika, V.-ben rhetorika és szer kesztéstan. 
Vl.-ban a poétika vetessék föl. 4. A nemzeti szellem 
minden téren az utasításokban, tankönyvekben mindenütt 



kifejezetten érvényre jusson. 5. A göröpótló tanfolyam 
egyik ága egyedül és kizárólag a görög irodalmi mű-
vek olvastatására terjedjen ki, másik ága a művészet-
történetet ölelje fel rajzzal kapcsolatban. — A gyűlést 
kedélyes közebéd kövétte, melyen a nyíregyháziak, mint 
a debreceniek vendégei vettek részt. — Viszonzása volt 
ez a nyíregyházi mult őszi szives vendéglátásnak. Tanár-
karaink eme közelebbi, bensőbb érintkezésének minden-
esetre örülnünk kell. (J.J 

GYÁSZ ROVAT. 
f Nagy Sámuel, jándi (Szatmárm.) evang. reform, 

lelkész január 30-án elhunyt 70 éves korában. Részt vett, 
mint főhadnagy a szabadságharcban. Kedvelt és tevékeny 
férfi volt az egyházi és politikai megyén, egyaránt, amott, 
mint tanácsbiró, emitt, mint bizottsági tag. Nagy kiterje-
désű család gyászolja elhunytát. Temetése e hó 1-én 
Jánd és vidéke nagy részvéte között történt. (J.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Sárkány Sámuel bányakerületi 

ev. püspök, pilisi lelkész, e hó 10-én tölti be lelkészkedése 
50 éves jubileumát. Hívei s egyházkerülete papjai nagy ova-
tiora készülnek népszerű főpapjuk tiszteletére. — J)r. Kla-
marik János kultuszminiszteri tanácsos, február 1-én vált 
meg hivatalától, mely alkalomból fényes kitüntetésben ré-
szesítette a király: a címzetes államtitkárságot adományozta 
neki. Sokáig és egészségben viselje! — A budapesti ev. ref. 
főgimnáziumhoz a Szádeczky Gyula eltávozása által meg-
üresedett természetrajzi tanszékre óradíjas tanárul Jáger 
József kecskeméti volt helyettes tanárt állította be az iskolai 
elöljáróság. — A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület három 
hivatalára beadott szavazatokat, mint a Sp. Lk írja, ja-
nuár 22-én bontotta fel az erre kiküldött bizottság. Egy-
házkerületi világi főjegyző 206 szavazattal a Szalay 
Lászlóra esett 109 szavazattal szemben Dókus Ernő or-
szággyűlési képviselő lett. Világi másod-aljegyzőségre új 
szavazás tűzetett ki április lö-ére, Finkey József dr. (122), 
Finkey Ferenc dr. (58), Dohozy István és Molnár Gyula 
dr. (22—22 szavazat) között. Egyházi másodaljegyzőségre 
Nóvák Lajos 98, dr. Tüdős István 52, Révész Kálmán 46, 
Vattay László 40, Komjáthy Gábor 31 szavazatot kap-
tak. A három első között új szavazás rendeltetett el, 
miután azonban visszalépések történtek, t. i. N. L. és R. K. 
nem óhajtanak a szűkebb szavazásban részt venni, a szava-
zás módja felett esetleg a kerületi gyűlés fog határozni. 

* A »Hazánk« támadásait cáfoló jelentését a 
budapesti egyháztanácsnak a jelen számra, sajnos, későn 
kapván, közlését a jövő hétre kellett halasztanunk. 

* Socialista földmivesek kongresszusa volt a 
hét folyamán Rudapesten. Sokan vettek részt benne s még 
többen rokonszenveznek a folyton erősbödő mozgalommal. 

A mezei munkás nép nyomasztó helyzetét tárta fel a kon-
gresszus, de e mellett fenyegetődzött és izgatott is. Az 
uralkodó osztályok megdőléséről beszéltek; a titkos szer-
vezés elvét mondták ki; ^a kabátos emberek ellen érzett 
mérhetetlen gyűlöletet hangoztatták; az aratás idejére ál-
talános sztrájk kimondását helyezték k i l ó s b a ; s e mellett 
egyes szónokaik megtagadták a hazát, melynek földje után 
élnek; megtagadták a család fogalmát, melyet a magyar 
nép eddig nagyra tartott; megtagadták a keresztyénséget, 
sőt elnökök a megnyitás alkalmával »a mindenség ősokát* 
hívta segítségül tanácskozásaikra. — Vallásosság és erköl-
csiség őrállói, lelkipásztorok és tanítók, nem látjátok a 
boszus egeknek ostorait nyomorult hazánkon ? 

* A társadalom bűne. Három gyermek állt minap 
a komáromi törvényszék előtt. Kettő közülök apját soha 
sem ismerte, anyjukról pedig azt sem tudják merre van. 
Szegény cselédleányok a kik közül a legidősebb tizenöt 
éves, a legifjabb tizenhárom. Lopásból élt mind a három 
hónapok óta. Esztergomban, a hol laktak, megdézsmálták 
az üzletek kirakatát, a falusiak zsebét, s a lopott pénzen 
kenyeret meg pálinkát vettek. Retöréses lopást is követ-
tek el s a végtárgyaláson, mikor a törvényszéki elnök 
kérdezte, hogy miért tették ezt, csak annyit hozhattak fel 
mentségül, hogy be voltak rúgva a pálinkától. A kir. 
ügyész indítványozta, hogy a gyermekeket husz éves koru-
kig javítóintézetbe kell adni, mihez a felek védője is hoz-
zájárult, de nagyon helyesen jegyezte meg, hogy az elha-
gyott, apátlan, anyátlan gyermekek bűnéért nem őket kell 
felelőssé tenni, hanem a társadalmat és az államot, mely 
az ily elhagyott teremtésekről nem gondoskodik. A törvény-
szék is magáévá tette az ügyész és a védő érvelését és 
ítéletében kimondotta, hogy a gyermekek huszadik élet-
koruk befejezéséig javítóintézetben maradnak. Reh sok ilyen 
erkölcsileg elzüllött gyermek nevekedik a mai elkeresz-
tyénteledett társadalomban! 

* Tolstoj gróf excommunicatiója. A pétervári 
szent synodus Tolstoj grófot, az európai hírű írót és tár-
sadalom-reformátort kiközösítette. Tette pedig ezi azért, 
mert a jasznaja poljánai remete eretnektanokat hirdetett 
legutóbbi könyveiben. A synodus főprokurátora, a híres 
Pobjedonoszcev, három metropolitából, négy érsekből és 
öt püspökből albizottságot alakított, a melyet azzal bízott 
meg, hogy olvassa el a nagy író legújabb munkáit s vizs-
gálja meg őket egyházi szempontból. A bizottság jelentése 
alapján mondotta ki a synodus a kiközösítést. Tolstoj 
maga semmibe se veszi az excommunicatiót, de a csa-
ládja aggódik érette, mert attól tart, hogy a kiközösített 
grófot megfosztják polgári jogaitól és kolostorba internál-
ják. S Oroszországban ez nem is olyan lehetetlen, mint 
a milyennek első pillanatra látszik. 

* Sajtóhiba-igazítás. Lapunk f. é. 5-ik számában »Közép-
oktatásunk árnyoldalai* című cikk első szakaszában »legtöbb« hírű 
helyett legjobb hírű, a 2-ik hasáb közepén »értóknemű« helyett 
éteknemű, a 69. lapon balfelől, alul »nyelvtanítók< helyett nyelv-
tanárok, jobbról, alul »szírfényűek« helyett zsírfényüek, »hiányá-
ban« helyett irányában olvasandó. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Beteg társadalom. 
Bármerre fordulok, mindenütt azt látom, 

bárkit kérdezek, mindenkitől csak azt hallom : 
beteg, nagy beteg a társadalom. Betegség dúl a 
politikában, sínlőclik a tudomány, eszményeitől 
megfosztva a művészet, pang az irodalom, válság 
alatt nyög a gazdaság, ipar ós kereskedelem ; 
beteg a család, beteg az egyház, beteg a morál; 
de talán legbetegebb a sziv, a lélek. 

íla a politikust kérdezem, Szemere keserű, 
komor szavaival felel: »Sokat beszélünk, keve-
set érezünk. Tekintélye ma már alig van nálunk 
valaminek. Bizonyos társadalmi nihilizmus felé 
evezünk. Tisztességes embernek túlnagy teher-
rel kell megfutnia az életpályát. Nem jutalmaz-
zuk kellően az erényt és nem büntetjük illően 
a rosszat. Közönséges halandónak alig fizeti ki 
magát a mindennapi életben a tisztesség. A tár-
sadalom magasabb rétegeiben is tehetünk bün-
tetlenül bármit, csak mondjuk rá, hogy politika. 
Nem boldog a magyar!a {Szemere Miklós szavai a 
Széchenyi-lakomán.) 

A moralistafilozof így rajzolja meg korunk 
ethikai képét: 

»A nagy jellemek fajtája Franciaországban 
kihalóban van. A közöny és a kétely rémséges 
pusztítást vitt véghez az emberek lelkiismereté-
ben és akaratában. A művelt embereknek a val-
lási és erkölcsi dolgokban, sőt még a politikában 
is, nincs meggyőződésük, csak véleményök. Hova let-
tek a hivők, kik a martyrok nyugodt erélyével 
tar tanak ki hitök mellett? Hol vannak a filozofu-
sok, kik a kötelesség szavát és az erkölcsi el-
veket emelik a legmagasabbra? Hol azok az 
erős jellemek, kik erős meggyőződésükkel ma-
gukhoz csatolnák a habozok és kislelkűek sere-
gé t ? . . . A kutatás, a kétkedés aláásta a régi 
ideálokba vetett hitet, de nem állított helyükbe 
másokat. A vallás, erkölcs, kötelesség, becsület, 
az eszményiség, az emberi lélek e legszebb vi-

rágai, könnyű fantomokká bomlanak szét. Az 
erkölcsi érzék eltompul, a lelkiismeret szava el-
hal, a nagy jellemek kiszáradnak. Az élet rút 
érdekharcában nehéz fölfedezni egyetlen fenkölt 
érzelmet, egyetlen nagy eszmét. Az emberek csak 
élvezni akarnak. Az élet erkölcsi korlátok nélkül 
való érdekharccá sülyedt. A mai nemzedék kiöli 
fejéből és szivéből azokat a törekvéseket, melye-
ket az emberiség eddig halhatatlanoknak tartott«, 
(E. Meric: Energie et Liberté, Paris, 1897.) 

Az irodalom eszmei hanyatlását és elnem-
zetietlenedését ugyan ki ne látná, ugyan ki ne 
sajnálná? Mikor mindenki töri magát a magyar 
formákért, a magyaros nyelvért, de irodalmunk 
és művészetünk lelkében és tar talmában idegen 
szellem rombol. Magyar szív és magyar elme, 
nemzeti íz és tősgyökeres zamat ritka, mint a 
fehér holló. 

A morál, a köz- és magán és a családi mo-
rál, nagyon gyenge lábon áll közöttünk. »Va-
lami erkölcsi malária féle járvány pusztít a mi 
közéletünkben. Minden satnyul, hervad és visz-
szafejlődik. A hova lépünk, a talaj inog alat-
tunk. Nincs egy szilárd pont, a melyre állhat-
nánk. A jellemek puhulnak és kivesznek. Semmi-
féle eszmény nem nő és nem virágzik többé. 
A közügyekért való önzetlen lelkesedést kiszo-
rította a magánérdekek kultusza. A jog helyébe 
az erő, az igazság helyébe a hatalom, az eszmé-
nyek helyébe az érdek lépett. A köziélekből ki-
kiveszett a meggyőződés és az elvek tiszta-
sága. A mit fenszóval hirdetnek, egy betűt 
sem hisznek belőle. Képmutatás és hazugság ron-
gyaival takargat ják a rothadást. Ki emeli föl a 
jellemeket, ki szüli újjá a lelkeket, ki terméke-
nyíti meg a meddő elméket, ki gyógyítja meg 
ezt a beteg, haldokló társadalmat?« 

Ilyen panasz naponként hallható korunk 
komolyabb férfiainak ajkain ós ilyen sóhajtások 
sűrűen olvashatók gondolkodó írók dolgoza-
taiban. • 



Vegyük ehhez azt a súlyos válságot, mely-
ben a gazdaság, ipar és kereskedelem világszerte 
sínylődik ; vessünk csak futó pillantást a családi 
és magánélet iszonyú elposványodására: egyfelől 
az öngyilkosságok, házasságtörések, sikkasztások, 
jogtalan nyerészkedések, aljas üzérkedések vég-
nélküli sorozatára, másfelől meg a vagyonosabb 
osztályok szertelen élvezetvágyára, hallatlan fény-
űzésére és a szegényebb osztályok elkeseredett élet 
küzdelmére, melynek végén ott feketéllik az Istent, 
hazát és erkölcsi rendet felforgató nihilistikus 
socialismus. Iia ezeket együtt elgondoljuk, előt-
tünk áll a mai társadalom beteg szervezete, 
melynek testét fizikai elpuhultság és elvénültség 
sorvasztja, lelkét erkölcsi miazma inficiálja. Oly 
siralmas, oly kétségbeejtő ez a kép így magában, 
hogy ha nem volna másik oldala is, le kellene 
mondanunk e társadalom, e nemzet jövőjéről. 

De a hol legnagyobb a veszedelem, ott van 
legközelebb az isteni gondviselés. A mi beteg 
társadalmunk sebére is van még balzsam. Nem 
a földön, de az égben; nem az emberektől, de 
a gondviselő Istentől. 

Bármily sokoldalú is társadalmunk beteg-
sége: szervi bajainak főfő oka az, hogy leikeink 
az Istentől és az ö szent Fiától eltávolodtak. Ko-
runk nem hisz az élő Istenben, nem az ő meg-
váltó szent Fiában, nem az ő újjászülő és meg-
szentelő Szentleikében. Az a legfőbb bajunk, hogy 
leikeink elszakadtak a mennyei életkútfőktől, az 
igazi fentartó ideáloktól. Az istenség teljességé-
ből fakadó igaz eszmények helyett hamis földi 
eszményeket teremtettek túlbecsült tudományaink, 
ele a melyek, emberi alkotások lévén, nem ké-
pesek megtartani az emberi lelket. Az örök vilá-
gosság helyett, mely Názárethben gyúlt ki, »csalfa, 
tünde fényalakcc után futunk, mely az élet »síron 
futó felhőin megtörik, ele nincs sehol Az egy, 
igaz, isteni vallás helyett, melyre Krisztus taní-
tott, ember csinálta földi hitvallások, tünő hit-
nézetek bolygói után futkosunk. A természetiek, 
a földiek, az e világból valók annyira elfoglal-
ják szivünket, elménket, testünket, hogy nem 
hiszünk a természetfelettiekben, a mennyeiek-
ben és azokban, melyek nem e világból valók. 
Az emberi ész és tudomány külső sikereiben 
annyira elbizakodtunk, hogy a földiek kedvéért 
megszakítjuk az égiekkel való összeköttetésün-
ket. Az őszintébb lelkek látva a sok külső sikert, 
nyíltan kimondják, hogy többet ér a hatalmas 
földi protekció, mint a mennyei gondviselés s az 
Isten segedelme. 

Ez a hitetlenség és tévhit a jelenkor fö bűne, 
mely erkölcsi sorvadásba ejtette a lelkeket és az er-
kölcsi bomlás lejtőjére vitte társadalmunkat. Azért 
piszkos nálunk a politika, mert kiaszott belőle 

a keresztyén ethikai tartalom. Azért nagy a tár-
sadalmi corruptio, mert az erkölcsiség helyett 
hatalmaskodásból, furfangból, élelmességből, szó-
val az úgynevezett életrevalóságból csinálunk vir-
tust. Azért laza a családi erkölcsiség, mert a hitet-
lenség kiszorította belőle a keresztyén kegyes-
ség belső erőit, azt a mennyei malasztot, melyet 
semmi földi hatalom nem képes pótolni. Azért 
eszmétlen a tudomány s haltak ki az igazi eszmé-
nyek az irodalomból és a művészetből, mert a 
keresztyénség eszményeit lejáratta a filozofiai 
skepszis és az ethikai utilitarismus. Azért üresek, 
meddők, sivárak, önzők, elvénültek a lelkek s 
meghasonlottak, kiégettek, kapzsiak és élvhajhá-
szok a szivek, mert hiányzik belőlük az Istennel 
való étetközösség örök ifjúságot biztosító, újjá-
szülő és megnemesítő ereje. 

Csudálatos dolog, hogy az emberek, míg 
azt belátják és széltében gyakorolják, hogy vi-
rágot, fát, állatot s minden élő lényt folytonosan 
oltogatni, nemesíteni kell, hogy a természetes 
elvadulástól, a degenerálódástól megóvják: addig 
az emberi lelket, melyben minden élő lény kö-
zött legnagyobb a hajlam az elsatnyulásra, enge-
dik az isteni élet mennyei oltó és nemesítő erői 
nélkül szabadon tenyészni, elvadulni, sőt virtust 
csinálnak az Istentől való elszakadásból. Ámde 
nemcsak a testi, ele a lelki természet törvényét 
sem lehet büntetlenül megsérteni. Ki az Istentől 
elszakad, előbb-utóbb az Isten ellen támad, mert 
nem lehet Isten nélkül élni, hogy Isten ellen ne 
forduljunk. Mert a kik az igaz Istentől elfordul-
nak, hamis istenek ós bálványok előtt hódol-
nak meg. 

Korunk társadalma beteg. Azért beteg, 
mert elfordult az istenség életadó közösségétől. 
Elzárta magát ennek életvizeitől. Vezessük vissza 
a lelkeket az élő Istenhez : megújulás, erkölcsi 
újjászületés, társadalmi és nemzeti megújhodás 
támad belőle. A visszavezető és megújító erő 
Krisztus és az ő evangéliuma, mely Istennek 
hatalma mindazoknak, a kik hisznek benne. 

Szőts Farkas. 

Egy fontos kérdés. 
Joggal nevezhetem fontosnak és nagy horderejűnek 

azt az eszmét, a mely elmúlt millennáris esztendő vége 
felé — a bekövetkezendő szebb időknek biztató előjele 
gyanánt — Irodalmi Társaságunk kebeléből kipattant s a 
mely, ha létesülni fog akként, a tniképen mi szeretnők, 
prot. tudományos irodalmunk egy örökbecsű munkával 
lesz gazdagabb. Legyen szabad nekem is, mint a Társa-
ság egyik igénytelen tagjának, e fontos kérdéshez röviden 
hozzászólanom. 



Legelsőben is azon kezdem, hogy a leghálásabb ér-
zelmeknek adok kifejezést a Prot. Irodalmi Társaság veze-
tőivel szemben, kiknek buzgalma a jelen fontos kérdés 
magvát képező Magyarázatos Bibliát a közel jövőben 
letesíteni fogja. E háladatosság azonban, a melyet itt sze-
rencsés vagyok tolmácsolhatni, csak elenyészően csekély 
része annak a köszönetnek, a melylyel majdan a prot. 
közönség egyeteme lesz adósa nevezett Társaságunknak. 
Hogy pedig ennek a prot. irodalmunkban monumentális 
alkotás tervének nagy jelentőségét mily mértékben érzi és 
tudja, első sorban a lelkészi kar, azután a művelt közön-
ség: az ki fog tűnni nemsokára abból a körülményből, 
hogy a köteles hálának és köszönetnek minő úton és mó-
don s mily nagyságban igyekszik kifejezést adni a prot. 
áldozatkészség ? 

Meg kell adni, hogy a Magyarázatos Biblia kiadá-
sának eszméje már magában véve is nagyszerű s mint 
ilyen, méltó alapjául szolgálhat egy hatalmas fejlődésnek 
indult, virágzó prot. egyházi irodalomnak. A kétségbevon-
hatatlan fontosságú terv, a mely valósulni fog, mert való-
sulnia kell, örömet hozva, azt hirdeti nekünk, hogy íme 
már elérkeztünk szép lassacskán ahhoz a nevezetes pont-
hoz, a mikor ily nem csekély anyagi és szellemi áldoza-
tot igénylő vállalathoz is hozzáláthatunk és nem kell ma-
gunkat oly annyira szégyenlenünk a művelt külföld kifejlett 
egyházi irodalma mellett. 

Egyáltalán nem érzem magamat hivatottnak arra, 
hogy a megszületendő munka szellemi részét illetőleg 
megjegyzéseket kockáztassak; a szakférfiak, kiknek élet-
hivatásuk az, hogy a világirodalom legrenségesebb reme-
kének mélységes kincses bányáiba, a tudás fáklyájának 
ragyogása mellett leszálljanak s az ott található kincseket 
avatott kézzel napvilágra hozzák, a fenséges gondolatokat 
papirra vessék, e szakférfiak előreláthatólag részleteiben 
meghányják-vetik a vállalat szellemi része körüli teendő-
ket, s hogy minél alaposabban és sikeresebben megvitas-
sák, kivánatos dolog is. Hanem már a mi a kérdés anyagi 
oldalát illeti: ez az, a mi az ember fejét, minden laikus 
észjárás mellett is, ama bizonyos szögekkel hozza köze-
lebbi érintkezésbe. 

Persze, nagyon hamarosan megszabadulunk ettől, 
ha a könnyebb végét fogva fel a dolognak, megelégszünk 
a protestáns áldozatkészségre való folytonos hivatkozással. 

Szinte kételkedem, vájjon akaratomon kívül, nem 
szatira-írásba keveredem-e, a mikor napjainkban, a tizen-
kilencedik század végén, prot. áldozatkészséget emlegetek ?! 
Mert bizony, a jelenlegi körülmények között »difficile est 
satiram non scribere«. 

Egy kicsikét siralmas ez a mi állapotunk, ha jobban 
meggondoljuk. Hogy nagyon messze ne kalandozzam: pél-
dának okából hozom fel, hogy a kik eddigelé szivesek 
voltak Lapunkban felszólalni a Magyarázatos Biblia érde-
kében : még csak szóba se merték hozni prot. világi tehe-
tős uraink anyagi támogatását, mintha ezzel már végle-
gesen le kellett volna számolnunk. Főképen akkor tárul 
elénk a maga ijesztő mivoltában ez az állapot, a mikor 

úgy véletlenül egy Zichy Nándorra, Eszterházy Miklós 
Móricra, vagy Majláth Gusztávra gondolunk, a kik tudva-
levőleg mindannyian grófok, s a kidobni való pénznek 
sincsenek egészen híjával, hogy Ők évenként ezreket fecsé-
relnek el, bölcs meggyőződésük szerint, a saját vallásfele-
kezetük érdekében kitűzött céljaikra, a melyek hogy mily 
mértékben nemesek és (pápai) áldást hozók, az nem is 
ütközik valami nagy nehézségekbe eldöntenünk. No, de 
sebaj, mi is csak megvigasztalódhatunk, ha épen akarjuk ! 
mert hát azt a jogunkat már csak senki sem veheti el 
mi tőlünk, hogy a régi szép idők protestáns főurainak áldo-
zatkészségét üres óráinkban visszasóhajthassuk ? ! 

Avagy talán csakugyan kizárólag a lelkészekre hárul 
a Magyarázatos Biblia előállítási költségeinek előteremtése ?! 
Avagy talán az a létesítendő monumentális alkotás csu-
pán csak a lelkészi karé, és azután senki másé ?! Hát 
vájjon a mi gazdag világi atyánkfiai képesek lennének 
szívtelenül annak a határozott kijelentésére, hogy ha a 
papok oly igen nagyon óhajtják szellemi előbbrehaladásu-
kat: csak rajta, ám csinálják meg maguk azt a Magya-
rázatos Bibliát a saját filléreikből! s aztán, mindezeknek 
kifejezést adván, re bene gesta elhúzódjanak a tett meze-
jéről?! 

Ez nem lehet így; részt követel az áldozatból magá-
nak a világi elem nemesebben érző része is; ha pedig 
erre esetleg nem mutatkoznék hajlandónak: akkor köve-
teljük mi, hogy vegye ki a reá várakozó részt ebből, a 
neki különben is csekély áldozatból! 

Mert, tegyük fel, a mi ugyan még föltevésnek is 
merész, hogy ennek az elkészülendő Magyarázatos Bibliá-
nak a világi elem egyáltalában nem vehetné semmi hasz-
nát, mivel azt csakis a papság értékesíthetné a maga 
számára: az intelligens világi elemnek még akkor is a 
résen kellene lennie, s a saját papjaival szemben elodáz-
hatatlan kötelességének kellene ismernie anyagi erejének 
egész súlyával odahatni, hogy a legszentebb isteni igék 
hirdetői valamiképen kénytelenek ne legyenek elesni a 
nagy mű dusantermő áldásaitól! 

Az egész dologban pedig azt találom a legszomo-
rúbbnak, hogy épen azok. a kiknek magukra kellene ven-
niök az ily megjegyzések élét, és fülök vagyon a hallásra: 
haszontalan frázistömegnek hajlandók minősíteni az efféle 
elmélkedéseket, s aztán, a való világgal homlokegyenest 
ellenkező dolgokról álmodozva, szépecskén ismét csak 
visszafordulnak — a fal felé. 

A Magyarázatos Biblia kérdésének anyagi oldala a 
fennebb említetteken kívül a felszínre hozza lelkészeink 
tudományos továbbképzésének és irodalom-pártolásának 
nem kevésbbé fontos kérdését is. 

Egyik-másik egyházi lapunkban nem hiába jelennek 
meg egyszer-másszor egyes figyelemreméltó dolgozatok, a 
melyek a prot. lelkészi karnak a komoly, tudományos iro-
dalommal való behatóbb foglalkozást egész jó lélekkel 
ajánlják, a mely ajánlgatást aztán — a mint azt a követ-
kezményekből látni lehet — a magukat találva érző lel-
kész urak nem mulasztanak el rossz néven venni. A dolog 
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érdemére ezúttal nem terjeszkedhetem ki; azt azonban 
végeredményül mindenkoron konstatálnunk kell, hogy a 
tudományos továbbképzés tekintetében papságunk nagy 
részénél nagyon is sok a kivánni való ; ilyen viszonyok 
közt a most tervbe vett vállalat kiadásának szinte kiszá-
míthatatlan haszna és fontossága lehet. 

A mi meg lelkészeink tudományos irodalom-pártolá-
sát illeti: ennek jellemzésére teljesen elégnek tartom ezt 
az immár csaknem szálló ige gyanánt használatos két 
szót ideírnom: protestáns közönyösség. 

Cseppet sem óhajtandó, hogy ez a sajnálatos jellem-
vonás a Magyarázatos Bibliával szemben is megnyilat-
kozzék s ezáltal egy maradandó becsű alkotás létezhetése 
elé elháríthatatlan akadályok gördíttessenek. A Révész 
Kálmán által találóan felhozott suba-históriában fölötte 
nagymennyiségű igazság lakozik. Az a lelkész, a kinek 
nem képezi főtörekvését az, hogy azt az igazán »igazságra 
vezérlő kalauz«-t a maga számára megszerezze, az telje-
sen érdemetlenné teszi magát arra, hogy subája is legyen. 

Azt tartom, hogy miként általában az egyházi iro-
dalom pártolásának szempontjából, úgy most, különösen 
a Magyarázatos Biblia életkérdése tekintetéből, a lelkészek-
nek egyházuk tehetősebb világi tagjaival karöltve kellene 
munkálkoclniok. Egy-egy lelkész ily fontosabb terv fel-
karolására sokat megnyerhet hívei közül, föltéve, ha ré-
széről a szükséges akarat és igyekezet nem hiányzik. 

Részemről nem nagy barátja vagyok Lic. Rácz Kál-
mán Lapunk 5-ik számában kifejtett indítványának. Az a 
lélekszám arányában történendő »teherviselés* nagyon 
sok zűrzavarra s még több kificamodott okoskodásra adna 
alkalmat. Ha nem okvetlenül szükséges: miért kevered-
jünk oly nagymérvű aprolékoskodásba s most, a mikor 
az események gyors kifejlődésére van szükségünk, miért 
folyamodjunk mi oly sok huza-vonával járó müveletek-
hez, a melyek nem hogy elősegítenék, sőt Isten tudja 
meddig csak hátráltatnák a tervnek az óhajtott időben 
való létrejövetelét. 

Bátorkodom indítványozni, hogy az Irodalmi Tár-
saság keresse föl valamennyi hazai protestáns tanintéze-
tünket, melyek eme felhívás folytán bizonyára halaszthat 
tatlan teendőjüknek fogják elismerni azt, hogy a Magyaráza-
tos Bibliát az intézeti könyvtárak számára megszerezzék. 
Intézzünk lelkes fölhívást a nagy eszme érdekében, tehetős 
prot. világi urainkhoz, hogy áldozatkészségüket ne tagad-
jak meg a nagy vállalattól. Félre kell tennünk egy kicsit 
a túlságos szerénységet, hacsak ama jól ismert szemérmes 
egyéniségről szóló közmondást a saját esetünkkel nem 
akarjuk beigazolni. A prot. lelkészi karról pedig teljes 
jogunkban áll feltételezni, hogy eme szent feladat alól egy 
tagja sem fogja magát kivonni. 

Ha teljes erőnkből e célhoz vezető utakat követjük, 
a sikernek nem szabad elmaradnia. S ez esetben a Magya-
rázatos Riblia nem kizárólagos papi tulajdon lesz, hanem 
közkincsévé fog válni a művelt magyar prot. világnak ! 

I f j . Zsoldos Benő. 

T Á R C A . 

Az episeopalismus és eurialismus harea. 
II. 

A mit a jezsuiták elmélete tanított, ugyanők gya-
korlatilag meg is valósították. Rövid idő múlva egész Európa 
szenvedett a jezsuita uralom alatt. Egyház, iskola, iroda-
lom, politika sőt egvideig még a kereskedelem terén is 
ők vitték a főszerepet. 

A régi idők emlékezete mégis sokkal élénkebb volt, 
semhogy az episcopalismust már most megsemmisíthették 
volna. A francia püspökök föleszméltek s midőn XI. Ince 
pápa XIV. Lajos királylyal szembe szállt, a ki a korona 
régi jogait érvényesítő, a francia klérus 1682-ben felállítá 
négy tételét, melyek egyrészt a pápának világi dolgokban 
való jogát tagadjak, másrészt kimondják, hogy lelki ha-
talma is az egyetemes zsinatok tekintélye alatt áll és hogy 
a pápa hithatározatai sem megmásíthatatlanok az egyetemes 
zsinat hozzájárulása nélkül. A francia egyház sokáig meg-
őrizte e szabadságát, de végre itt is győztek a jezsuiták, 
kiket csak azon feltétel alatt bocsájtottak be Franciaországba, 
ha ama négy pontot elismerik és tanítják. Készségesen 
aláírták a kötelezvényt. Mondják, hogy egy jezsuita az 
aláírás után kérdezé: Nincs még aláírni való ? mire azt 
válaszolta neki a tisztviselő: Igen, még a Korán, de most 
nincs épen kezemnél. 

Németországon a XVIII. század második felében 
indult meg erősebb anticurialistikus mozgalom. A trieri 
pijspök Hontheim Miklós Febronius álnév alatt bocsájtotta 
ki szokatlan feltűnést keltő munkáját, mely a zsinatokat 
és püspököket védi a pápa ellenében. Hontheim kénytelen 
volt ugyan visszavonni tanát, de a febronianismus még 
évtizedeken át élt, sőt úgy látszott, hogy a kúria törek-
véseinek egyszersmindenkorra határt fog szabni. 1786-ban 
a mainzi, kölni, trieri és salzburgi érsek Emsben megegyez-
tek, hogy független német-katholikus egyházat alapítanak 
meg. De a püspökök, mint egykor a pseudo-lzidor-féle 
püspökök, a pápával szövetkeztek és meghiúsították az 
emsi-punctatio megvalósítását. Tehát ismét a püspökök 
növelik saját ellenségük erejét. Sokkal mélyebb sebet ütöt-
tek a curialismuson II. József reformjai, a ki állami szem-
pontból minél függetlenebbé tette országainak katholikus 
egyházait ép az episeopalismus alapján, melynek egyik 
faját azért josephinismusnak szokás nevezni. De II. József 
elhamarkodott intézkedései nem maradhattak meg soká; 
halála után a rectio mindent a régi mederbe sodort visz-
sza, s a eurialismus a XVIII. század végén nem ugyan 
minden ellenmondás nélkül, de azonosnak vétetett a valódi 
katholicismussal. 

A francia forradalom látszólag mindent halomra 
döntött, de ép a szélsőség ismét hasznára vált a curialis-
musnak. A francia egyházat az első konzul az 1801-ki 
konkordátummal a pápa hűbérévé tette. Bonaparte Napo-
leon az egyházat is eszköznek akarván felhasználni, a püs-
pökök kinevezését magának tartotta fenn s a püspöki 
megyéket egészen újonnan osztotta fel. VII. Pius és a kon-
zul a püspökök teljes mellőzésével kötötték a szerződést; 
a pápa csak azért, hogy a hatalmas frigytársra támasz-
kodva ép abban az országban valósítsa meg először Be'-
larmin rendszerét, mely legtovább ellentállt. A gallikán 
szabadsághoz ragaszkodókat megsemmisítette, érsekeket, 
püspököket letett s másokat nevezett ki. Napoleon oly 
ultramontán egyházat hozott létre országában, hogy később 
elég oka volt a méltatlankodásra. Később elsőrangú nép-



vezérek vállalkoztak Franciaország ultramontanizálásának 
szerepére. Elsőrangú írók : Laraennais és Lacordaire a csal-
hatatlan pápa kezelte teljhatalomban látták az emberiség 
megmentésének egyedüli eszközét. Fáradhatatlan tevékeny-
ségükkel a hiiiapírás terén megteremtették azon ultra-
montán pártot, melynek kettős bálványa az alkotmányos 
szabadság és a pápai absolutismus volt. Midőn pedig 
XVI. Gergely elítéli a protestáns liberalismust, a párt is 
programmot változtat s Lamennais megbukván le Veuillott 
veszi át a vezérszerepet, mint a pápai és császári abso-
lutismus bálványozója. Hasztalan volt a püspökök minden 
ellenkezése, a pápa védelmébe vette a pártot, mely lapjai-
val valósággal terrorizálta az episcopátust. Hogy e párt 
mily hatalomra jutott, elég lesz felhoznunk egyetlen pél-
dát. Guettée megírta a francia egyház történetét, 42 fran-
cia püspök dicsérőleg approbálta. De a pártnak nem tet-
szett s a könyv nemsokára az indexre kerüli. 

Németország nem felejtette volt el az emsi puncta-
tióban nyilvánult febronianismust, a katholikus theologia 
a protestantismus példája után indult, sürgette a tudo-
mányosságot, különösen a katholikus klérus színvonalának 
emelését és új lendületet vett a curialismus legnagyobb 
ellensége — a történetírás. A müncheni egyetemen s a 
tübingai fakultáson több férfiú működött, a kik lelkiisme-
retesebb hangon szóltak, mint a milyenhez Róma szokott 
volt. A tübingai Theol. Quartalschrift VII. Gergely elveit 
elítéli, theokratikus államrendszerről nem akar tudni s fel-
szólítja az államot, hogy követelje a klérus kiképezteté-
sének javítását. Hermes és iskolája az ész és kijelentés 
kibékítésén fáradozik és pedig nem a jezsuita theologia 
szellemében. Bizonyos, hogy e törekvések, ha nem is 
eredményükben, de lényegüket tekintve protestáns jel-
legűek. 

Azonban az ellenfél sem nyugszik. Már 1818-ban 
újra megnyílik Rómában a Gollegium Germanicum Hun-
garieum és pedig most a jezsuiták vezetése alatt. A Col-
legium tanítványai képviselik ezentúl a hivatalos katholi-
kus theologiát. ők foglalják el lassankint, az egyetemi 
tanszékeket s a hova nem férkőzhettek, ott a gyanúsítás-
hoz fordulnak. Panaszkodnak, hogy a fakultások már nem 
oly kétséget kizáróan igazhitűek, magasztalják a mainzi 
püspöki seminariumot, mely az ultramontán Kettelerhez 
tartozott, Würzburgot és Fuldát, hol germanikusok és az 
innsbrucki fakultást, hol jezsuiták működtek. A germani-
kusok tevékenysége, mert nem terjeszkedhetett ki nagy 
körre, lassankint egészen eltűnt a »Kath. Verein Deutsch-
lands« nevű ultramontán szövetkezet működése mellett, 
mely a német episcopatus törekvését eleinte megbénította 
s azután saját céljainak medrébe terelte. Nem volt. tár-
sadalmi réteg, melyre az egylet figyelme ki nem terjedt 
volna. Számtalan fiókegylettel behálózta egész Németor-
szágot, sőt egyetemes gyűléseiben még belga és francia 
követek is jelentek meg. Ez ultramontan párt programm-
jába felvette a kisdedóvók. inasok és legények számára 
felállítandó iskolák, ugyanezek, valamint a mesterek szá-
mára berendezendő olvasó- és társalgó-termek, a beteg-
ápolásnak szolgáló nőegyletek ügyét, megalakította a »kath. 
műegvleteta katholikus művészet és költészet fejlesztésére*. 
-»a Borromaeus-egyletet jó katholikus irodalom terjeszté-
sére«, a »müncheni egyletet* ugvanily célból. Az egye-
temi hallgatókból alakított a párt »kath. diákegyleteket*, 
melyek kifogástalan Commersbuchból énekeltek és az 
ünnepélyesebb összejövetelek alkalmával hódolati távira-
tot intéztek a pápához, a ki ugyanezen úton áldását kül-
dötte. A legelőkelőbb osztályhoz tartozó 64 nő szt. Katalin 
egyletet alapít egy szabad-katholikus egyetem felállítása 
céljából, mert — így panaszkodnak a theologiai kérdések 

bírálatában kétes illetőségű nők — fiaik »oly theolo-
giát tanulnak, mely a keresztyén dogmát kétségbe 
vonja vagy megveti*. Az önálló német theologia, mely 
nem a jezsuita scholasztika nyomdokain halad, gyűlöletes 
e párt előtt, olyan theologusokat, mint Döllinger, a ki 
»Papstfabeln des Mittelalters* című munkát ír s Honorius 
életét bőven tárgyalja, a fanatismus féktelenségével támad 
meg. A katholikus fakultások tanrendjére ráfogja, hogy 
katholikus-ellenes és protestáns, legalább néhány theolo-
giai és philosophiai tárgyat latinul kellene előadni, és 
pedig — bene notandum — nem a nyelv gyakorlata 
végett, hanem — így szól e kívánság szó szerint — 
»annak biztosítékául, hogy elmúlt az az idő, melyben a 
neolog és subjektiv szellem elfordult az egyház állandó 
és egyetemes tudományától«. Az egylet nemcsak ily ki-
fakadásokkal és Rómában való gyanúsítással üldözte a 
német theologusokat, kiknek hallgatótermeibe is betolako-
dott, hogy denunciálni valót találjon; a theologiai szak-
tudomány terén is talált rokonérzelműeket, a kik elég 
merészek voltak akár Honorius igazhitüségét védeni. A 
klérus és a nép tankönyvei mind jobban hangsúlyozzák 
a püspökök engedelmességét a pápa iránt, Deharke jezsuita 
kátéja szerint, melyet magyar, horvát, cseh, lengyel, dán, 
svéd, holland s a többi európai nyelvre is lefordítottak 
vagy a pápa vagy az általa megerősített zsinat végzi a 
tanítói tisztet, melylvel a csalhatatlanság jár. 

S a német püspökök hallgattak mindehhez? A kath. 
egylet kezdettől fogva nem akart tudni püspöki felügye-
letről. tagjait, laikusokat és papokat egyaránt, felszabadí-
totta alóla s közvetlenül a pápához kivánt csatlakozni. 
IX. Pius 1849 elején csakugyan püspöki közvetítés nélkül 
maga alá rendelte s így Németországon az episcopatus 
mellett, ha szükséges, azzal szemben, külön hadsereghez 
jutott. Nem egy protestáló hang hallatszott, de a jó ka-
tholikus sajtó, mely a pápa hivatalos közlönyét, a jezsuiták 
szerkesztette Civilta Gatholicát másolta, a fővárosi és a 
valóban gombamódra termett számtalan vidéki katholikus 
lap a nép és klérus előtt gyanúsította főpásztorait. Nem 
katholikus jellemvonás meggyőződésért küzdeni s azt min-
den körülmények között védeni. A püspökök elnémultak 
s bizonyos nyugalommal, közönyösségnek nevezzük-e vagy 
fatalismusnak? nyugodtan nézték, mint ásnak sírt az egy-
ház régi alkotmányának. Mikor már világosan látták, hogy 
kit temetnek abba, feljajdultak, de későn ! így jártak a 
nem ultramontán theologusok is. Harcoltak a keresztyén-
ellenes philosophia és a protestánsok ellen, Döllinger a 
reformáció történetével, még előbb Möhler symbolikájával, 
de a napi kérdésekkel nem foglalkoztak s a jezsiták aka-
dálytalanul áraszthatták el Németországot munkáikkal, 
melyek a pápának hithatározatokban való apostoli telj-
hatalmáról szóltak. 

A százados munka után közeledett az aratás ideje 
s ha valaha, úgy IX. Pius alatt kellett a püspöki rendszert 
megsemmisíteni, azon Pius alatt, a k i — m i n t magamondá 
— még mint Mastai Feretti gróf hitte a csalhatatlanságot 
s mint pápa érezte! S ebben úgy közvetlen környezete, 
mint az egész egyház csak megerősítette. Soha a pápa 
kultusza nem ért oly fokot, mint IX. Pius alatt; Krisztus 
igaz hivője felháborodik azon hízelgő nyilatkozatok hal-
latára, milyeneket csak a Caesarok tömjénfüstös levegője 
tűrhetett meg. A katholikus egylet linci egyetemes gyűlé-
sén egy tanár »a világ látható Krisztusának* nevezi a 
pápát, a bordeauxi érsek szerint »az egyház ott van, a 
hol a pápa van, a ki a hitnek organuma, az isteni kor-
mányzás központja és Krisztus tekintélyének élp megtes-
tesülése*. Veuillot szavai: »A pápa Jézus^Krissstus szája^ 
mely lelkiekben s világiakban határoz s 4 pápa minden 
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határozata isteni, változhatatlan örök*. S mit szóljunk 
ahhoz, hogy egy angol oratoriumi pap a keresztyénség 
lényeges alkatrészének mondja az ájtatosságot a pápá-
hoz, mint Krisztus látható jelenlétéhez ? Csak a Civilta 
Catholica tudta még ezt is fölülmúlni, azon állítással, hogy 
»ha a pápa gondolkodik, Isten az, a ki benne gondolko-
dik*. Nem erős a papomania szó, mivel egy történetíró e 
blaszfémiákat nevezi. S kérdezzük ismét: A püspökök ? 
Pius egyre tartott jubileumokat, volt alkalom hódoló fel-
iratokra. A püspökök persze csak udvariassági szólamok-
nak tekintették szavaikat, de Rómában csalhatatlansági 
érveknek vették, egyik-másik átment a vatikáni dogma 
szövegébe is és Haynald későn csodálkozott azon, hogy 
a magyarok már az 1860-iki kalocsai zsinaton s később 
a püspökök mind az 1867-iki jubileumi feliratban, melyet 
ő szerkesztett, kifejezték volna csalhatatlansági hitöket. 

Pius maga a hódoló nyilatkozatokat elfogadta, már 
1846-iki encyclikájában ellenmondás nélkül írhatta, hogy 
a pápa csalhatatlan s ez alapon pontifikalt is. J 854-ben 
minden országból két-két püspököt hivott meg Rómába, 
a kik azután az immaculata conceptio bullájának szöve-
géről tanácskoztak s már dec. 8-án, midőn a bulla még 
el sem készült, a püspökök minden megszavaztatása nél-
kül kihirdette, Mária szeplőtlen fogantatását, mint az 
egész egyház által elfogadandó dogmát. Schwader jezsuita 
már 1865-ben eléggé világosan fejtegette e tény fontos-
ságát. »E tény — ügy mond — IX. Pius pápaságának 
oly sajátságos aktusa, milyent előtte egy pontificatus sem 
mulathat fel, mert a pápa ezt a dogmát önállóan és saját 
teljhatalmából, a zsinat hozzájárulása nélkül állapította 
meg s egy dogmának ily önálló megállapítása egyúttal 
magában foglal nem szószerint ugyan és forma szerint, de 
kétségtelenül és tényleg egy más dogmatikai határozatot, 
t. i. azon vitakérdésnek eldöntését, vájjon a pápa hit dol-
gában személyét illetőleg csalhatatlan-e, vagy hogy csak 
a zsinat élén igényelheti-e ezen csalhatatlanságot. IX. Pius 
a pápa csalhatatlanságát 1854. dec. 8-ki tényével nem 
definiálta ugyan elméletileg, de tényleg igénybe vetie«. 
Ezt tudták a püspökök is, mégis, midőn a pápa még a 
kihirdetés előtt a kérdést véleményadás végett a püspökök-
nek megküldte, az időszerűséget többen vitatták ugyan, 
de csak négy találkozott, a kinek volt bátorsága meg is 
mondani, hogy a tervbe vett püspöki konferentiát a dogma 
megállapítására nem tartja illetékesnek. Csoda-e ily kö-
zönyösség mellett, hogy Pius visszaképzelte magát a közép-
korba, midőn pápák rendeltek és tettek le királyokat, a 
népet feloldották az alattvalói engedelmesség alól s tör-
vényt szabtak az egész világnak lelkiekben s testiekben 
egyaránt. Az 1864. dec. 8-án kiadott Quanta cura ency-
clikához csatclt Syllabus 80 tételében meg akarta mutatni, 
hogy áll Róma még! Kiátkozza azt a véleményt, hogy a 
római egyház nem az egyedüli üdvözítő egyház s hogy 
a protestantismusban is úgy lehet tetszeni Istennek, mint 
a katholikus egyházban. A 24. tétel szerint az egyháznak 
van hatalma kényszert használni s a 42. szerint, ha mindkét 
hatalom — nem a vallás és az emberek, hanem kánon-
jog és államjog — törvényei összeütköznek, az egyházi 
hatalomnak van fölénye. Elkárhoztatja a vallás, lelkiis-
meret. tüdomány és sajtó szabadságát, mely terjeszti a 
közönyt, hitetlenséget és erkölcstelenséget s mégis ugyané 
syllabus 12. tétele hazugnak mondja azt az állítást, hogy 
az apostoli szék és római congregációk rendeletei (gon-
doljunk csak a ma is fennálló index-congregációra!) a 
tudomány szabad előhaladását megakadályozzák! A sylla-
bus valamennyi tételét elvégre a püspökök is aláírhatták 
volna, de már a 23. tételbe, legyen bár hallgatással, bele-
egyezni annyi volt, mint önként lemondani a püspöki 

önállóság utolsó maradványairól is. E hirhedt tétel kár-
hoztatja azt az eretnek véleményt, hogy a római pápák 
hatalmuk határain túlléptek, a fejedelmek jogait bitorolták 
és tévedtek a hit- és erkölcstanok meghatározásában. S a 
püspökök hallgattak, az öntudatosabbak bíztak a kilá-
tásba helyezett egyetemes zsinatban, nem gondolván meg, 
hogy püspöktársaik java része Pius feltétlen híve, a ki 
nem mulasztotta el 24 évi pontifikálása alatt elvtársait 
juttatni a püspöki székekbe. Hiszen 969 közül csak 118 
volt, a kit nem ő nevezett ki. 

Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Két Magyarázatos Biblia. I. The Oxford S. S. Teacher's Bible. 

II. The Conprehensive Teacher's Bible. Bagster's edition. 

Az angol theologiai irodalomnak két becses termé-
két szándékozom a magyar olvasó közönségnek bemutatni 
abból az alkalomból, hogy magyarnyelvű Magyarázatos 
Biblia kiadása van tervbe véve. 

Az egyik az úgynevezett >The Oxford S. S. Teacher's 
Bible*, melyet templomi biblia-olvasásra is használnak. 
Ezért csinosan, finom bőrkötésben van kiállítva s vala-
mivel vékonyabb kötet, mint a mi legolcsóbb egész bib-
liánk. A munka tartalma a következő : 

Elől van az ó- és az újtestamentumnak a fordítása, 
tömérdek összehasonlító és nyelvészeti jegyzékkel. Minde-
nik lapon két kolumna van, épen úgy, mint a magyar 
bibliákban s a jegyzetek a kolumnák mellett állanak. Az 
összehasonlításra vonatkozók betűvel; a nyelvészetiek 
számmal vannak jelölve. A fejezetek élén tartalmi jegy-
zék olvasható. A fordítást a tartalom-mutató és egy táb-
lázat előzi meg, a mely az egyes könyvek fejezeteinek 
számát jelöli meg s a lapot, a hol az feltalálható. 

A fordítás után, mint teljesen különálló rész jön a 
magyarázat. 

Ez a rész hét szakaszból áll. Első a főrész »Segítő 
a bibliát tanulmányozó számára«. Ebben 29 kisebb feje-
zet van, a melyek a következő dolgokról szólanak. Az 
első fejezet szól a bibila nevéről s elnevezéséről. A má-
sodik fejezet az írásnak kánonná alakulásáról és pedig 
először a héber kánonról, azután a keresztyén kánonról. 
Amaz tárgyalja az ó-szövetségnek a kánonná alakulását, 
emez az újszövetségnek. Röviden, szabatosan és világo-
san. A harmadik fejezet szól a bibliafordításokról és pedig 
a görög, syr, latin és angol fordításokról. Ebből az olvasó 
megtudja, mi a Septuaginta, Symmachus, Peshitó, Itala, 
Vulgata; megtudja, hogy Wycliffe volt az első, ki angolra 
fordította a bibliát, a latin Vulgatából 1380-ban s meg-
ismeri az angol nyelvű nevezetesebb bibliákat. Ezek az 
általános fejezetek. A negyedik fejezettől a tizennégyig az 
ótestamentumról van szó és pedig a negyedik fejezet szól 
az ótestamentum eredetiségének és épségének kérdéséről, 
conservativ irányban ugyan, de kellő tudományossággal. 
Az ötödik fejezet az ótestamentum könyveiről szól. Itt 
először is ismerteti az ótestamentumnak a felosztását s 
maga is ad egy felosztást, és pedig megkülönbözteti: I. a 
pentateucliot; II. a történeti könyveket; III. költészeti 
könyveket és IV. prófétai könyveket s e felosztás keretén 
belől szól az egyes könyvekről, tekintettel azok épségére 
keletkezési idejére, szerzőjére, kanonicitására. Egyes köny-
veknél többféle nézetet megemlít ugyan, de eredeti irá-
nyától el nem tér. Ezek az áttekintések rövidek, világo-
sak, pl. Ésaiás könyvét a következőkben ismerteti. 



»Isaiás (Jehova üdve) Amőznak fia (nem azonos 
név Amóssal) prófétált Jadah és Jeruzsálem körül Uzziás, 
Jotham, Akház és Ezekiás napjaiban. Törzse és családja 
bizonytalan, de azt hiszik, hogy királyi magból szár-
mazott. 

Uzziás és Jotham alatt a vallás lehanyatlott; a fény-
űzés megnövekedett. Akház alatt a bálványimádás volt az 
uralkodó és a templom bezáratott. Isaiás hiába intett, dor-
gált, Ezekiásig nem hallgattak az ő szavára, de ez taná-
csosává tette. Ő megmondotta, hogy Manasseh birodalma, 
ki 90 évvel előbb lépett a trónra, szét fog bomlani. 

Az első fejezet az egész könyv fejének látszik s 
látomások sorozatából áll. Ezt különféle jövendölések és 
történeti tények követik. A látomások időrendben követ-
keznek egymásután, de csak egy a tulajdonképeni láto-
más (az ébrenálmodás), a többi a jövendő eseményeknek 
inkább alanyias, mint tárgyilagos leírása. Ezek közül ne-
héz kimutatni azokat, a melyek a Jotham uralkodására 
esnek, néhány súlyosnak a kivételével; azokat azonban, 
a melyek az Uzziás, Akház és Ezekhiás uralkodására 
esnek, maga az író mutatja ki. 

A könyvnek az első része főképen a zsidó népre 
s annak ellenségeire vonatkozik, s jövendölés Assyriáról 
(a mely ekkor áll hatalma tetőpontján); Babyloniáról, (a 
mely, mint hatalom a gyermek-korban van); Moubről 
Egyiptomról (a mely Assyriának nagy ellenfele); Philistea-
ról, Syriaról, Edomról, Tynisról, (a legnagyobb kereskedő 
hatalom) és néhány történelmi fejezet vonatkozik Eze-
kiásra. 

A második rész felöleli a fogság és a keresztyén fel-
szabadulás között levő korszaknak a vázlatát, vagyis a 
babylonból való visszatérést, a Messiásnak eljövetelét és 
a népnek megváltását. A próféta tekintettel van a Mes-
siás születésére, szenvedésére és dicsőségére; a zsidók 
által való visszautasítására; a pogányok által való elfo-
gadására. így méltán nyerte Ésaiás az evangeliumi pró-
féta nevet. 

A profetiának főtárgyai. 
I. Judának és Izráelnek fogsága és helvreállítása. 

(XXXIX. 6., 7.) 
II. Babylonnak, Tyrusnak, Damaskusnak és Egyip-

tomnak romlása és elpusztulása. Syriának és Izráelnek 
végromlása. (VII. 12. XL. VII. 715.) ' 

III. Cyrusnak hódítása és magatartása, a ki névleg 
említtetik a zsidóknak az Ő születése előtt mint egy 
200 évvel történt megszabadítása miatt. 

A Jézusra vonatkozó jövendölések. 
1. Az ő előjele (XL. 3.). 
2. Az ő születése (VII 14.). 
3. Az ő családja (XI. 10.). 
4. Az ő neve és királysága (IX. 6 — 7.). 
5. Visszautasítása a zsidóktól (VIII. 14.). 
6. Elfogadása a pogányoktól (XLIX. 6.). 
7. Csodatettei (XXXV. 5—6.). 
A mult és a jelen században sok kitűnő német kri-

tikus az utolsó 27 résznek az authenticitását kérdésessé 
tette, a babyloniai fogságról való nézetük alapján, mert 
innét az író előre néz a következő eseményekre s előre-
inti az ő népét arra, a mit eljövendőnek lát s ismét 
vázolja a Messiás pályafutását. Ezek lehetetlennek gon-
dolják azt, hogy ez attól a prófétától szármázzék, a ki 
Cyrussal együtt élt az ő születése előtt 200 évvel. 

Az ő ellenvetésüknek ereje minden valódi prótétai 
ihletés tagadásában áll. Ez megcáfoltatott, már más ille-
tékes, német kritikusok által. Ezeket az argumentumokat 
összefoglalva feltalálhatjuk a Keil Einleintungjában. Azt 
nehéz volna elképzelni, hogy egy ilyen író, oly hosszű 

időn át ne használta volna nevét s azt is emlékezetbe 
kell vennünk, hogy az egész könyvnek az épségét az előbbi 
századok zsidói és keresztyénei egyetemesen elismerték; 
továbbá azt, hogy a 66 fejezetből egyenesen vagy vonat-
kozással 47 idéztetik az újtestamentumban és 21 esetben 
Isaiás mondatik a profétia szerzőjének s azt mindenkinek 
meg kell engedni, hogy a külső körülmények a tagadás 
ellen szóianak.* 

Ennyit mond ez a magyarázatos biblia Ésaiásról s 
az ő neve alatt álló könyvről. Ésaiást épen azért hoztam 
fel, hogy a magyarázat szelleme látható legyen. Megjegy-
zés nélkül adom, ügy a mit olvastam a magyarázat 20. 
és 2l-ik lapján. 

Legkimerítőbben a zsoltárok vannak ismertetve és 
azok a könyvek, a melyek egy vagy más tekintetben meg 
vannak támadva. 

A VI-ik fejezet az ótestamentumi apokrif iratokat 
ismerteti. 

A VII. Az ótestamentumi időszámításra vet világot. 
A kiinduló pont itt az, hogy az ember 4004 évvel terem-
tetett és esett bűnbe Kr. e. 

A VIII. A patriarchák genealógiáját és Jakabnak 
fiait tünteti fel 

A IX-ik az izraeliták útját a Kánaánba és azokat 
a helyeket ismerteti, a hol állomást tartottak. 

A X-ik az ótestamentumi csodákat sorolja fel, és 
pedig az Egyiptomban, a vándorlás ideje alatt a Kánaán-
ban, Jósuák alatt, a királyok alatt Éliás, Elizeus és az 
Isaiás által történteket külön-külön, úgyszintén a fogság 
alattiakat s vegyeseket is, azokkal a helyekkel együtt, a 
hol olvashatók. 

A Xl-ik az ótestamentumi parabolákat említi meg 
azoknak neveivel együtt, a kik mondották azokat. 

A Xll-ik az ótestamentumban olvasható különös 
imákat sorolja fel, minő Salamon imája a templomszen-
teléskor. I. Kir. 8 : 23. 2. Kron. 6 : 14. 

A XlII-ik fejezet képezi az átmenetet az ótestamen-
tumról az újtestamentumra. Az e£ész rövid történelmi 
ismertetés a Josephus és Makkabeusok könyve után. 

A XlV-ik fejezettől kezdve a XXX-ig az újtesta-
mentumra vonatkozó dolgok olvashatók. 

A XlV-ik fejezet az újtestamentum eredetiségének 
és épségének kerdésével foglalkozik s felemlíti a neveze-
tesebb codexeket. 

A XV-ik az újtestamentumi könyvekről szól. Itt is 
először a felosztást csinálja meg s aztán kezd az egyes 
könyvek ismertetéséhez. Felosztása szép és tárgyszerű, 
az egyes könyvek s ismertetésének a jellemzéseül hadd 
álljon itt, a mit a Péter I-ső leveléről olvasunk. (Össze-
hasonlításul a dr. Erdős által adott hosszas ismertetéshez.) 

»Simon Péter, Jonának fia halász volt Beth-
saidában, egyike a legelső apostoloknak, a ki által 
3000 tértek meg az első pünkösd napján (Csel. II.) 
s az első pogány család ő általa vétetett fél a ke-
resztség által a keresztvénségbe. (Csel. X. 47,48.) Ó 
tanította a Pontusban, Galatiában, Cappadociában, Ázsiá-
ban a Fekete tengerig szétszórt zsidókat, a kiknek ő ezt 
a levelet írta Babylonból, körülbelől 63. Kr. u. Főcélja 
volt vigasztalni azokat a szomorúság között. 

Tartalma: I. A földi megpróbáltatásnak szükséges 
volla, haszna és múlékony természete (I. 1 —12). II. Buz-
dítás a szent életnek a befogadására s a Jézus példájának 
a követésére, ki azért halt meg, hogy megdicsőülést sze-
rezzen nekik (l. 13. II. 10.). III. Gyakorlati intelmek, 
mint kell teljesíteniük kötelességeiket, az életnek külön-
féle körülményei között, mint polgároknak, szolgáknak, 
férjeknek, feleségeknek, (II. 13 — 111. 8.) IV. Buzdítás álta-



lános egyetértésre, békességre, a szentségre; a második 
eljövetelnek előre való kijelentésével az Isten előbbi ítéle-
tére való vonatkozás erősíttetik (III. 9—IV. 19.). V. A 
pásztoroknak gyakolati buzdítása az ő kötelességeik telje-
sítésére.* 

Ennyit és nem többet szól a Péter első leveléről. 
Kétségen kívül több szükséges, hacsak innen akarunk isme-
reteket szerezni, de az útbaigazítást ebben is megta-
láljuk. 

A XVI. fejezet az evangéliumok harmonikus voltát 
igazolja, felsorolván az egyes egyező helyeket. 

A XVII. A mi urunk csodái címet viseli s felsorolja 
a csodákat azoknak helyével együtt. 

A XVIII. a parabolákat; a XIX. A Krisztus neveit, 
címeit és hivatalait sorolja tel (pl. A világnak világossága. 
Ján. VIII. 12. IX. 5. Juda törzsének oroszlánja. Jel. V. 5). 
A XX. a Krisztusra vonatkozó jövendöléseket írja ki az 
ótestamentumból. A XXI. a Krisztusnak az ő feltámadása 
után való megjelenéseit sorolja fel. A XXII. Heródes csa-
ládfáját ismerteti. A XXII. a cselekedetek könyvének és 
az apostoli leveleknek időszámításáról vet világot, feltün-
tetvén a római és keresztyén időszámítást. A kiindulási 
pontot a Krisztus utáni 30-ik év jelöli s így Pál apostol 
első missziói útjának a végét 48—46-ra teszi s Jakab 
apostol levelét teszi az első helyre s 61-ben írottnak 
mondja. 

A XXIV-ik Pál térítő útjait ismerteti s a helyeket, 
a hol gyülekezeteket alapított. 

A XXV-ik fejezet Pál római útját írja le. 
A XXVI-ik az újtestamentumban előjövő speciális 

könvörgéseket sorolja fel (pl. Jézus imája az ő gyilko-
saiért Luk. 2 3 : 34., a farizeus imája Luk. 18: 11. Hála-
adás az ő igazságosságáért). 

A XXVII-ik az újtestamentumban előforduló ótes-
tamentumi idézeteket sorolja fel (pl. Máté 21: 42. »A kő, 
melyet az építők letettek* 118. Zs. 22, 23.). 

A XXVHI-ik az újtestamentumban előjövő ótesta-
mentumi vonatkozásokat említi fel, (pl. Krisztus született 
Bethlehemben és a Dávid házából. János 7 : 42. Mikeás 
5 : 2.). a melyekre az újtestamentumban vonatkozás van 
(pl. József megismerteti magát testvéreivel. Csel. 7, 13. 
1. Móz. 45, 1.). 

A XXIX. fejezet azokat az ótestamentumi esemé-
nyeket sorolja fel. 

Az első vagy a főrészben ezekről van szó. Sok 
szép, sok okos dolog van a röviden említett fejezetekben, 
de mint a felsorolt címekből is észre lehet venni, sok 
mellékes és egyáltalában nem fontos dolgokra is súly van 
itt fektetve és pedig a fődolognak a rovására. De azért 
azt el kell ismernünk, hogy ezek a mellékes dolgok is 
érdekesek 

A második szakasz 17 fejezetben a »Bibliai orszá-
gokat* ismerteti, kiterjeszkedvén azoknak ethnoiogiájára, 
a zsidó sectákra, a melyek közül röviden felemlíti s rövi-
den jellemzi az essenusokat, farizeusokat stb., a nagy taná-
csot s más hivatalos testületeket; a zsidó évszámítást; 
a szentföldnek föld és helyrajzát; a hegyeket, folyókat, 
állatokat, a négylábúakat, szárnyasokat, a hüllőket, hala-
kat s rovarokat egyaránt; a fákat, füveket, virágokat s 
mindezeknek görög, héber s botanikus nevét, s mindenik-
kel kapcsolatban némi jegyzetet. Feltaláljuk ebben cl SZcl~ 
kaszban a biblia országainak a geologiát; a bibliában fel-
említett drágaköveket, ezeknek régi és újabbi neveit: a 
zenéről s a hangszerekről is nyerünk felvilágosítást; s 
megismerhetjük a súly- és hosszmértéket; az idő beosz-
tását és a pénznemeket. (Curiozitásból fel van említve, 
hogy Józsefet az ő testvérei 20 ezüst pénzért adták el s 

ez annyi, mint 2 font 7 silling, vagyis 11 dollár 28 cent.) 
Feltaláljuk itt a régiségeknek, öltözeteknek s más effélék-
nek a szómagyarázatát (például kenyér, a sütemények kö-
zül egy; süttetett a tűzhelyen vagy a kemencében. A 
szegények árpakenyeret ettek s olajjal vaj helyett stb.). 

Látszik minő nagy apparatussággal van ez a rész 
kidolgozva. Legyen az akár a népre vonatkozó tárgy, 
akár egy rovar, legyen fű, fa, növény vagy vadállat, a 
miről felvilágosítást akarunk nyerni, mind-mind megtalál-
juk itt. Az elől említett néprajz meg épen kitűnő. 

A III-ik szakasz az elavult vagy kétes értelmű sza-
vakat, azoknak szentírási helyét s magyarázatát adja. 

A IV-ik szakasz tárgymutató, a szó teljes értelmé-
ben (pl. Ádám teremtetik. Gen. 1. istenfiának neveztetik. 
Luk. 3: 38; megáldatik. Gen. 1: 28; elhelyeztetik az 
Édenben. Gen. 2 : 8 : először neveztetik Ádámnak. Gen. 
2 : 19; az első Ádám I. Kor. 14: 45; I Thim. 2 : 13; 
s így tovább s legutolszor. I. Kor. 15: 45.) 

Az V-ik szakasz egy kimerítő gyűjteménye a bib-
liában megegyező szavaknak. (Gonosz erről egész lapra 
van feljegyzés.) 

A Vl-ik szakasz a tulajdon neveket sorolja fel és 
egyben le is fordítja (pl. Joab, Jehova atya. 2. Sam. 2,13.) 

A VH-ik szakaszban 12 térkép van közölve. 
Az Oxford teacher's bible ennyiben ad magyarázatot 

az ó és újtestamentumról. Hozzá adván még ez ismer-
tetéshez, hogy a magyarázati részt különféle illusztrációk 
előzik meg (pl. a héber, foeniciai, görög és latin abce, a 
moabita kő; részlet a codex sinaiticusból stb. mintegy 62), 
akkor mindent elmondtunk erről a bibliáról, a mi ez 
ismertetés körébe vág. Az arra illetékeseknek a lelkében 
bizonyára él a képe egy magyarázatos bibliának, de hi-
szem, hogy az a kép csak tökéletesebbé lehet, más efféle 
műveknek a megismerése által, mert ezekből át lehet 
venni a mi jó, el lehet hagyni a mi a célnak nem hasz-
nál. Épen ez okból gondolom, hogy rossz munkát nem 
végzek e bibliáknak a megismertetésével. Adná Isten, 
hogy rövid időn belől saját, zengzetes nyelvünkön olvas-
hatnék a bibliát s a hozzácsatolt magyarázatokban talál-
nánk tudományt, bölcseséget, igazságot és evangeliumi 
szellemet. 

Bridgeport (É.-Amerika). Kalassay Sándor, 
ev. református misszionárius. 

MISSZIÓUGY. 

A »Törökszentmiklósi Református Szeretet-
egyesület munkásságáról,* 

A kegyelem Istene felettébb áldottá tette e munka-
évet a tekintetben, hogy egyesületünk három új intézmény 
keletkeztetésénél buzgólkodhatott kezdeményezőként. 

így már márc. 29-én egyhangú határozatával készí-

* Ezt a jelentést nyomtatásban kaptuk s egyes helyi vonat-
kozó részletek kihagyásával közöljük. Bizonyságául annak, hogy 
hitbuzgó lelkipásztori munkássággal mennyi szép és jó keresztyén 
munkát lehet végezni nálunk is. Az ilyen tettek a legfényesebb 
cáfolatok ama szóbeszédre, hogy a belmisszió »idegen* növény, »fél-
szeg és egészségtelen theologia* folyománya. Hát ba ez egészség-
telen theologia, hadd lássuk annak az úgynevezett egészséges theo-
logiának a gyümölcseit ? Mert »az ő gyömölcseikről ismeritek meg 
őket; vájjon szednek-e a tövisről szőlőt, vagya bojtorjánról figét?* 
Ezt a Jézus Krisztus tanítja, nemcsak a Sserk. 



tett elő egy igen áldásos intézményt a pusztai, tanyai 
konfirmándusok asylumát, midőn 25 frtig terjedhető, évi 
segélyét és tagjainak a kivitel részleteiben való teljes buz-
gólkodását ajánlta fel a végre, hogy nagy határunk 24 
uradalmi telepén a nagyrészt katholikus jellegű vagy szel-
lemű, nyolc, uradalmi egy, katholikus vezetés alatti, társu-
lati iskola területén és külső, három felekezeti jellegű 
iskolánktól távol, tanyai zugiskolákhoz közel élő, vallásos 
oktatásban nem részesült, ev. ref. vallású, szánalomra 
méltó nagyszámú növendékeink közül azokból, kik már 
a 12 évet betöltötték, évente legalább 15 — 17 télen itt 
bent a városban egyes, szegény, de tisztességes családok-
nál — részben az egyesület szeretetházában — ötheti 
szállásra s kosztra gyülekezeti költségen elhelyeztetvén, 
reggelenként isteni tiszteletre, naponta kétszer a presby-
teri teremben lelkészi oktatásra járván, e mellett egyes 
buzgóbb, idős egyháztagok részéről a lelkész megjelenéséig 
felvigyázás és biblia szellemű beszélgetés jó hatásában 
részesülvén, öt hét múlva konfirmáltassanak s a gyüleke-
zettel úrvacsorázván, egy-egy új testamentummal megaján-
dékozva bocsátassanak vissza — ki némileg felvértezve 
a felekezet-változtatásra, avagy szocialista felekezetietlen-
ségre hívogató, jövőbeli csábítások ellen. 

A presbyterium szinte egyhangú határozattal s évi 
45 frtnyi segélylyel járult e szent cél valósításához és 
mert a községi elöljáróság tájékozása szerint egyedül al-
kalmas a télnek a dohánycsomózások utáni szaka, mikor 
már napszámos-munka nincs, tehát csak február 7-től 
március 18-ig böjti úrvacsora előtt fog az említett, ötheti 
tanfolyam első ízben tartatni. Tényleg a szülők felhívására 
az előszón kívül is minden más módot érvényesítettem, 
s dacára a cselédviszonyok miseriái által eredményezett 
fásultságnak, a szeretet buzgólkodásai iránt nyilvánuló 
bizalmatlanságnak, dacára egyes, illetékes tényezők ellen-
működésének s magatartásában rejlő pressiónak: előre 
nem sejtett sok akadály után az intézmény életre kél. 
Vannak már bejelentve, kikért ellátás-díjat nem kell fizet-
nünk, vannak oly szülők is, kik önként hozzájárulnak a 
költséghez, s vannak városi hitsorsosok ingyen ellátást 
ajánlva fel. A bejelentések még folyamatban vannak, de 
egyes uradalmakból hármával is jöttek már. 

A másik intézmény az egyesület szeretetháza. Ez évi 
márciusban u. i. Botlik Bálint presbyter és neje Sajtos 
Zsófia asszony azon magasztos áldozatot ajánlták fel a 
szeretet oltárára, hogy mintegy 550 forint értékű, külön 
telkes, két szobás, kisebb házukat az egyesület céljaira 
okiratilag egyszer s mindenkorra átengedték szeretetház 
gyanánt. Egyesületünk magára hagyatva természetesen 
nem lett volna képes e szeretetházba megfelelő jövede-
lemmel gondozónőt beállítani s a felajánlott épületet csak 
az év utószakában kezdhette volna használni esetleg ta-
nyai iskolakötelesek menhelyéül, honnan belső iskoláinkba 
járhattak volna: azonban a budapesti Lorántffy Zsuzsánna-
egylettel való élénk összeköttetésünk folytán azon kedvező 
ajánlatot vettük, hogy nevezett testvéregylet költségére 
vegyünk át egy árva kis leányt, később egy árva kis fiút 

vallásos nevelés céljából s így vált lehetővé az, hogy 
alkalmas, férjes gondozónőt állithatunk be s aztán a gyü-
lekezetből is felvehettünk már egy hülye, árva fiút költ-
ségünkre. 

Szerény kis intézetünk a gyermekek számára beál-
lított külön ágyakkal, egyesületünk szoros felügyelete alatt 
várja jövőbeli, fokozatos fejlődését. Most két árvát járat 
be iskoláinkba s bármely percben készen állna valamely 
más elhagyatott, szegény árva befogadására. 

A harmadik intézmény a református ifjúsági egylet. 
Közgyűlésünk u. i. már aug. 29-én nagy örömmel s hatá-
rozatilag elkötelezte tagjait, hogy ennek előkészítésére, a 
gyülekezeti kedvező közvélemény felköltésére s az ifjak 
buzdítására szeretetmunkájukat érvényesítsék; hogy továbbá 
15 forintnyi évi segélyt szavaz meg és elnöke útján az 
1-ső Földmívek) Kört évi segélyadásra, főként pedig a 
presbyteriumot erkölcsi és anyagi támogatásra hívja fel. 

Az eredmény hál' Istennek eddig felettébb kedvező. 
Az említett kör évi 12 frt segélyt szavazott meg, a pres-
byterium pedig novemberi gyűlésén lelkes örömmel hatá-
rozta el, hogy a kiadások azon részét, mely egyéb forrá-
sokon kívül az egyleti helyiségbeli perselypénzből, továbbá 
özv. B. Pap Péterné és azóta már néhaivá lett özv. Cs. 
Szabó Istvánné e célra tett 50 — 50 frtos alapítványaínak 
kamatából ki nem telik, fedezni fogja. így az egylet a 
város külsőbb részein lakó ifjakra való tekintetből a Pré-
men bérlett helyiségben dec. 2-án 72 taggal ünnepélyesen 
megnyílhatott s már dec. 18-án II. helyiségül a presbyteri 
termet kellett berendezni s ma a tagok száma túl van a 
megkétszereződésen. Mindkét helyiségbe hat-hatféle vallá-
sos újság 1—2, sőt az olcsóbbak 7—7 példányban s egy-
egy földmíves lap jár. Mindkét helyen vallásos könyvtár 
áll rendelkezésre s a téli hónapokban hetenként négyszer 
este 5—8-ig tartó összejöveteleken helyiségenként a pres-
byterek és más, buzgóbb egyháztagok közül választott 
8 — 8 felügyelő őrködik felváltva a jó rend felett s vezeti 
6—7 óra közt az ifjak vallásos, közös foglalkozását, szer-
dán pedig elébb az I-ső, aztán a 11-ik helyiségben lelkész 
tart biblia-órát. 

Tekintve, hogy gyülekezetünkben a baptismus 16 év 
óta próbálgatja az elhódítást; tekintve, hogy az agrár-
szocialismus eszméivel együtt romboló felekezetietlenséget 
hirdető iratok is többféle úton beszivárogtak: felettébb ál-
dásos ez intézmény jó hatásaiban, melyek a legszegényebb 
ifjúra is kiáradhatnak, mivel tagdíj nincsen. 

Más munkamezőkön — az előző évekhez hasonlóan 
sok esetben gyakorolta egyletünk a szeretetet. A »Segélye-
zési könvv«-ben névszerint a testi, lelki nyomor ezernyi-
ezer változataiból annyi különböző válfajokat jelző viszo-
nyaikkal és a segélyezés mikéntjével együtt feljegyzett 
egyes, valóban szegény egyének, családok, betegek, nyo-
morékok, avagy világtalanok nyomorán minden előfordult 
alkalommal élelmiszerrel, orvossággal, ruhafélével, avagy 
pénzzel lehetőleg úgy segített egyletünk, hogy mindég két 
megbízott tag járt el az illetőnek segélyezési ügyében 
s adományainkhoz a vigasztaló s fölemelő szeretet szóza-
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tait is fűzte. A Rókus-kórházba fel- és leszállításnál egy 
nyomorék lánykát s egy világtalan férfit segíthettünk s 
ezek mellett nagyobb segélyosztást három ízben rendezett 
egyletünk. Tavaszi ruhasegélyben 14 szegény árva iskolás 
gyermek részesült, a tél beálltakor pedig 34 ilyen iskolás, 
továbbá egy törpe s egy hülye gyermek, ezeken kívül két 
elhagyatott szegény öreg és egy elmegyönge kórházi 
ápolt, elaggott özvegy nő — együtt összesen 143 frt 41 
krnyi értékű segélyben, a mikor is a presbvteri teremben 
ünnepélyes segélyosztó gyűlés volt, melyen a lelkészelnöki 
ima s beszéd, továbbá egy árva fiú hálaszavai, egy árva 
leány hálaimája után osztották ki a tagok a névre szóló 
cédulával s 2—3 — 4 »Koszorú* c. vallásos füzetkében 
adott olvasmányokkal ellátott ruhaajándékokat és a távol-
levőkhöz két-két megbízott vitte el azokat. Ugyanígy kará-
csonyt — a szeretet ünnepét megelőzőleg' tartott gyűlé-
séből kifolyólag a városban, Szakálason s tanyán lakó, 
tíz nyomorék gyermekhez küldött szép szines, bibliai ké-
pekből álló könyvecskét, egyéb bibliai képeket s bibliai 
jelmondatos fali táblát ágy fölé akasztás végett, továbbá 
egy nyomorék leánykát s egy hülye növendék ifjút ruha-
segélyben, két nyomorék hajadont imakönyv- s pénzaján-
dékban részesített Szakálason s Nagy-Tenvőn, ezenkívül 
ugyanitt egy régóta sinylő aggleányt s a városban egy 
súlyos beteg ifjú nőt enyhítőszerek — s pénzbeli ado-
mányban. 

Szintén idetartozólag említhető fel, hogy a szegény 
és árva iskolások számára az »Orömhir«r című vallásos 
újságot 11 példányban s az ugyanilyen »Téli Ujság«-ot 
22 uradalmi telepre 28 példányban járatta, juttatta ki 
ingyen s azonfelül az utóbbi helyekre » Koszorú* füzeteket 
s más vallásos olvasmányokat is juttatott ki ajándékul 
lelkészi látogatások alkalmával. 

Az egyesületi »Arany-könyv«-ben feljegyzett szeretet-
adományok a szeretetház értékével együtt 977 frt 57 kr. 
értéknek felelnek meg. így nevezetesen nem tagoktól 33 frt 
10 kr., a tagoktól ruhanemű — ú j - é s ócska ruhafélék 
— szabás, varrás és varratás alakjában nyújtott adomá-
nyokban 46 frt 67 kr. értékűt nyert egyletünk. Továbbá 
egyes buzgóbb tagok összesen 79 frt 80 krral ajándékoz-
ták meg egyletünket 50 kr. tagdíjaikon felül. 

Alapító tagokká lettek Özv. Polgár Mihályné 50, Kutas 
Bálintné 25, néhai özv. Csala Istvánné 20, Török Ferenc 
30 frttal, Botlik Bálint és neje Sajtos Zsófia a szeretetház-
adománynyal, továbbá B. Kis Károly, B. Kis K.-né, Jakab 
Zsuzsánna és Kicsi Bálintné 20—20 frttal. Ugyanitt em-
lítem fel, hogy özv. Kormos Izsákné, Ráczi Borbála asz-
szony halála utánra szóló okiratban értékes és nagytelkű 
házát olyként ajánlta fel egyletünknek, hogy az esetleg 
eladható is legyen s ara az ő elhunyt egyetlene: »Kormos 
Sándor-alapítványa* nevén kezeltessék az egylet javára. 

Végül a »Beiratkozási könyv* szerint rendes nőtag 
volt az év végén az elhunytakon kívül 143, pártoló nő-tag 15, 
férfi : 34, alapító nő 7, férfi 3, összesen: 203 tag és 
»Pénztári Főkönyv«-ünk, illetve P. Vigh Ilyés pénztárosunk 
számadása szerint ugyanakkor 445 forint 38 kr. volt a 

készpénzmaradvány, melyből 347 frt 35 kr. takarékban 
és pedig az alapítványi, elkölthetlen összegek külön. 55 frt 
pedig 8 % mellett kötvényen volt elhelyezve. Ez képezte 
az egylet vagyonát a szeretetházon és felszerelésein kívül. 

Dicsőség a kegyelem istenének, ki készséggel aján-
dékozta meg sziveinket s megáldá abból folyó szeretet-
munkáinkat. 

Török-Szent-Miklós, 1897. január hó. 
Kutas Bálint, 

egyesületi elnöklelkész. 

B E L F Ö L D . 

Budapesti lelkészeink és a »Hazánk«.* 
A »Hazánk* című lap 1896. december 25. és 29-ki 

számaiban névtelen cikkekben támadta meg a Pesti ref. 
Egyház lelkészeit, különösen Szász Károly püspök I. lel-
készt, többi közt az 1897-iki Egyházi és Gymnasiumi 
költségvetés állítólag hamis összeállítása s mellékesen 
egyéb állítólagos eljárások miatt. A megtámadott püspök-
lelkész felajánlotta a szerkesztőnek, hogy az ellene emelt 
(kivétel nélkül alaptalan és hamis) vádakra, teljes felvi-
lágosítást és cáfolatot kész adni, számokkal és tényekkel, 
ha akár a cikkíró, akár a szerkesztőség bármely tagja, 
lelkészi és püspöki hivatalában megjelen, hol az összes 
hivatalos adatokat rendelkezésére bocsátja,1 melyekből a 
vádak alaptalan voltáról meggyőződhetik. 

A szerkesztő erre azzal felelt, hogy az igazság meg-
ismerésére nyújtott alkalommal nem élve, lapjának f. é. 
13-iki számában ugyanazon cikkírótól egy újabb gyaláz-
kodó cikket adott ki, újabb vádakkal és támadással. 

A lelkész-püspök ilv eljárással szemben, jellemét meg-
alázó és állásával Össze nem férő hírlapi feleselésbe nem 
bocsátkozhatván, de a támadások tulajdonkép nemcsak őt 
és lelkésztársát, hanem magát a költségvetésben s egyéb 
egyházi és gimnáziumi ügyekben érdekelt és felelős pres-
byteriumot is, mint a mely a költségvetést részletesen 
tárgyalta s magáévá tette és megerősítette; ennélfogva az 
első sorban megtámadott lelkész szükségesnek és köteles-
ségének ismerte, a felhozott vádak alaptalanságát a pres-
byterium előtt egészben és minden részleteiben tisztába 
hozni s azok iránt a presbyterium határozatát s esetleg 
intézkedését kikérni. 

I. 

A költségvetés meghamisítása tárgyában a cikkíró 
a következő vádakat emeli. 

1, A költségvetésben »Bevétel« gvanánt szerepel, 
egyházi adóból 9000 frt, pedig 1895-ben"volt 12.776 frt. 
Á nyomtatásban kiadott s minden adófizető tag kezén 
forgó adókimutatások tanúsága szerint volt az egyházadó 
1895-ben, a pesti oldalon 7659 frt 30 kr.; a budai ol-

* A budapesti református Egyháztanács január hó 29-kén 
tartott ülésében Szász Károly lelkészelnök a »Hazánk« című lap 
több számában megjelent támadó cikkek ellenében minden egyes 
vádtételre részletesen kiterjedő és felvilágosító cáfolatot terjesztett 
elő, mely jelentést a presbyterium (az előadó lelkész eltávozása 
után) minden pontjában igaznak és tényekkel megcáfoló erejűnek 
találván, azt egész terjedelmében magáévá tette, lelkészeinek jegyző-
könyvileg bizalmat szavazott s jegyzőjét felhatalmazta és megen-
gedte, hogy a jelentésből a lapokban közlemények adassanak. — 
Lapunk most ezt a jelentést egész terjedelmében közli. 



dalon 1645 frt 10 kr., összesen tehát 9304 forint 40 kr. 
1896-ban az adókezelő II. lelkész által a takarékpénz-
tárba beszolgáltatott összegek 9396 frt. Ily eredmények 
után 9000 írtnál többet, szolid és biztos tételül felvenni 
nem lehet. 

2. A gimnázium tandíj-bevételének előirányzata 20,000 
forint, a cikkíró szerint 23,000 frt. A tényállás ez. Tandíj 
cimén, az ezt kezelő gimnáziumi igazgató által a Takarék-
pénztárba beszolgáltatott 

1895-ben 20,964, 1896-ban 20,623, összesen 41,587 
forint. De ebben az összegben volt a tanítványoknak az 
Országos tanári nyugdíjintézetbe fejenként befizetett 3 frt, 
összesen 1770 frt, mely a fentebbi összegből levonatván, 
az egyházat (illetőleg a gimnáziumot) illető tandíjul, a két 
évre 39,817 frt maradt, mely összeg az előirányzatot sem 
érte el egészen. 

3. A cikkíró, mint a költségvetésben elhallgatottakat 
említi az egyháznak némely birtokait: a kápolnásnvéki. 
iváncsai, martonvásári és Jász-Nagy-Kún-Szolnok várme-
gyei birtokokat. Ezek közül a kápolnásnvéki fel van véve 
Balassa-alapítványi birtok címén; az iváncsai és marton-
vásári Roboz-alapítványi birtokok fele jövedelme (másik 
fele a theologiát illetvén s az egész birtok az egyház-
kerület által kezeltetvén) fél van véve Roboz-alapítvány 
féljövedelme cimén ; a Jász-Nagy-Kún-Szolnok vármegyei 
birtokok pedig az összes 11 protestáns egyházkerületeket 
illető Baldácsi-alapítványhoz tartoznak s a pesti egyház-
nak azokban semmi része. így az a vád, hogy annyi sok 
birtoknak oly kevés jövedelme szerepel a költségvetésben, 
magától elesik. 

4. A gimnáziumi tanárok létszámában a költség-
vetés három r. tanárt mutat 1200 frt fizetés és 400 frt 
lakbérrel, két helyettes tanart 1200 frttal. A cikkíró sze-
rint csak egy helyettes tanár van (Szekeres), pedig tényleg 
kettő van; Bélteki — kit ő rendesnek állít, holott, három 
évi szolgálat után rendessé előléptetéssel, most még he-
lyettes tanári fizetésen van — és Szekeres; szerinte 1200 
és 400 frttal két rendes tanár volna (Béltekit is számítva), 
holott ez idő szerint csak egy van, dr. Vargha; s költség-
vetésbe véve három — de az újonnan választandó két 
új tanárnak a fizetése csak szeptembertől számítva, az év 
addig lejáró 3 / i részére pedig a bevételi oldalon van a meg-
felelő összeg. 

5. A dologi kiadások közt sokalja cikkíró, hogy a 
gimnázium aránylag új épületének fentartására, tisztogatás 
s helyreállítás címen 1600 forint van felvéve. Mert nem 
tudja, hogy az épület összes, több mint 20 termeit ez 
évben újra kell festetni, a mi magában 1000 forintot vesz 
igénybe s oly nagy épületben hova 560-nál több tanuló 
jár. kisebb helyreállítás és nagyobb tisztogatás is csak 
szükséges. 

6. A tanárok fizetésemeléséről közlött hamis és rossz-
akaratú adatok cáfolatául szolgáljanak a költségvetésben 
fölvett adatok, melyek szerint a három legidősb tanár 
törzsfizetése 200—200 forinttal, a következő két tanáré 
100—000 forinttal, s úgy ezeknek, mint a többi 300 frtot 
élvező tanárok lakbére 100—100 frttal emeltetett, úgyhogy 
a tanári fizetésemelés összesen 1700 forintra megy; az 
a »millenniumi borravalónak« neveze't ajándék pedig, mely 
a tanároknak a mult 1896. évben adatott 3000 frt volt, 
az Országos Tanári nyugdíjintézetbe belépési összegek 
befizetésére — a mellett, hogy évi 5 % járulékuk terhét 
az egyház egyszer s mindenkorra magára vállalta, a mi 
az ez évi költségvetésben is 890 frttal van felvéve, a mult 
évben pedig ugyanez összeg mellett még az 1894/95. 
tanév kezdetétől i y s évre számítva, 1186 frt és 66 kr. 
is volt fizetendő. 

Mindent összefoglalva pedig, a gimnázium szükség-
lete ez évre 31.732 frt 70 kr., fedezete pedig az állami 
és egyházkerületi segélyekkel együtt 37,329 frt 62 kr. és 
az így felmerülő 4404 frt 8 kr. hiányt az egyház saját 
jövedelmeiből s az egyházi szükségei rovására fedezi. 

I. 

1. Különös súlyt fektet a cikkíró az úgynevezett 
stóla-megváltás kérdésére, melyre ismételve visszatér, mely-
nél az I. és II. lelkész ellen, kiket ^kálvinista üzletem-
berek névvel pellengérez s kikre dühe egész mérgét ki-
önti. Úgy adja elő, mintha a lelkészek stóla-kárpótlást 
követeltek volna az új házassági és anyakönyvi törvények 
folytán bekövetkezett stóla-veszteségökért, melyet szerinte 
a valódinál négyszerte, máskor ismét nyolcszorta többre 
számítottak fel a valódinál — s a presbyterium meg sem 
vizsgálta volna a veszteség valódi mértékét. Ez előadás 
minden pontjában hamis, ferdített és túlzott. 

A kérdés eredete a legfelsőbb egyházi hatóságok: 
Egyetemes konvent és Egyházkerület végzéseiben van s 
nem a lelkészek kezdeményezésén alapul. Az Egyetemes 
Konvent 1895. novemberben tartott közgyűlésében meg-
állapított Utasításában annak Stóla címen VI. fej. 26. §-ában 
rendeli, hogy a kerületek hívják fel az egyes egyházakat, 
hogy az új törvények folytán előreláthatólag bekövetkező 
tetemes stóla-veszteség kárpótlása iránt igyekezzenek a 
lelkészekkel kölcsönösen méltányos egyezségre lépni. A 
Dunamelléki Egyházkerület 1896. októberi közgyűlésében 
91. sz. a. »a megváltás kérdésének fontolóra vételére s 
annak lehetőleg méltányos és barátságos úton elintézé-
sére* utasította az egyházakat. A presbyterium a felsőbb 
egyházhatósági intézkedések folytán nyilatkozásra hívta 
fel a tapasztalt stóla-veszteség mennyisége iránt az I. és 
II. lelkészt (az újonnan szervezett III. lelkészi állomásról 
szó sem lehetvén), kik azt, hozzávetőleg, egyenként 1500 
— Í500 frtra becsülték. A presbyterium a pénzügyi bizott-
ságot bízta meg ez ügynek szoros megvizsgálásával. A 
pénzügyi bizottság előszedvén az évek hosszú során át 
hónapról-hónapra s tételről-tételre vezetett stóla-jövedel-
meket, azokat átvizsgáltatván, meggyőződött, hogy a meg-
előző évek s az új törvények életbeléptetését (1895 okt. 
1-je után) követő év stóla-jövedelme közti különbség a 
a lelkészek által bejelentett egyenkénti 1500 forintot is 
is tetemesen meghaladja. Ennek alapján kölcsönösen mél-
tányos megegyezéssel állapíttatott meg, nem stóla-megvál-
tás címén, nem is állandóan és véglegesen, hanem ez 
(1897) évre, a tényleges hiánynak felénél is kisebb összeg-
ben egyenként 750 frt oly kijelentéssel, hogy ez, a vál-
tozó viszonyokhoz képest, évről-évre fog megállapíttatni, 
és a jelenleg működő (s díjlevéllel e stóla iránt is bizto-
sított) lelkészek szolgálatán túl nem terjed, mikor módjá-
ban lesz az egyháznak esetleg új díjlevélről gondos-
kodnia. 

A harmadik lelkész részére a költségvetésbe ideig-
lenes segély címén fölvett 350 frt a stóla-kérdéssel nincs 
összefüggésben. 

2. A stóla-kárpótlás kérdésével összeköti a cikkíró 
(bár azzal nincs tulajdonkép összeköttetésben) a székes-
fővárosi segély kérését, úgy adva elő, hogy a presbyterium 
előbb csak 13,000 forintot akart kérni, úgy gondolkozva, 
hogy ha a főváros ebből 3000 forintot levon, 10,000 is 
elég lesz, aztán 20,000 forintot kérve s azt minden vára-
kozás felett meg is nyerve, nem is tudják, hová tegyék a 
sok pénzt, azért szórják oly könnyen — a lelkészeknek 
hiába, szükség nélkül. 

A cikkíró e kérdésben ép oly tájékozatlan s ép úgy 
U* 



ferdít, mint az előbbiekben. A presbyterium nem szándé-
kozott, nem is volt oka 13,000 írt segélyt kérni a fővá-
rostól, mert annyit nyert és élvezett tényleg már évek 
óta, hanem kérte egyenesen ez összegnek 20,000 forintra 
emelését, hivatkozva kérelmében az egyháznak egyfelől a 
város elemi-, polgári és iparos-tanonci iskoláiban végzendő 
hitoktatási, másfelől egyéb hit felekezeti szükségeire az 
1868: L1II. t.-c. 23. §-a alapján. A főváros illetékes bizott-
sága e szükségletek számbeli részletes kimutatását kíván-
ván s az mindkét irányban tételenként kimutattatván, jele-
sen a hit felekezeti szükségletek közt a budai templom-
építésre fölvett 50,000 forint kölcsönnek évi 2500 forint 
törlesztése s kamata, a lelkészek stóla-vesztesége, a segéd-
lelkészek fizetésének (úgy mint a patronátusban levő katho-
likusoknál) szükséges rendezése stb. A főváros mindkét 
illetékes bizottsága (a közoktatási és a pénzügyi), valamint 
a Tanács is, egyhangúlag ajánlották a kért segély meg-
adását s azt a közgyűlés is egyhangúlag megszavazta, 
úgy. mint a patronátusban levő katholikus egyháznak a 
hasonló szükséglefek fedezését. A presbyterium ezt hálás 
köszönettel vette s ahhoz alakította a költségvetését. 

III. 

A fentebbiekben részletesen cáfolván a cikkíró lénye-
ges vádjait, kimutattuk azokban a tájékozatlanság s szán -
dékos vagy öntudatlan ferdítések egész sorát. Felesleges-
nek tartjuk ezek után a kisebb, de ép oly tájékozatlan 
vagy feidítő mellékkérdésekkel oly részletesen foglalkozni. 
Hogy a lelkészek stóláját tulajdonkép az igavonó káplá-
nok keresik meg, mert a lelkészek éhenként hatszor pré-
dikálnak s egyéb dolguk sincs: nevetséges állítás. A lel-
készek annyit prédikálnak, mint a káplánok, a négy egyén 
közt felváltva sorba menvén a prédikálás, s azonkívül a 
nagy ünnepeket és úrvacsoraosztásokat kizárólag a r. lel-
készek végzik, kiknek a mellett az egyház ügyeinek s a 
bizottságok vezetése, az egyházi adó, a bevételek kezelése, 
az utalványozás és ellenőrzés, a hívekkel való érintkezés 
stb. a teendőjük, úgy, hogy míg a káplánok naponként 
d. e. 3 és d. u. 3 óráig vannak részint a hivatalban, 
részint temetések s esketésekben (melyekből a lelkészek-
nek is bőven kijut) elfoglalva, addig a lelkészek (egyikök 
még püspök is) egész nap az egyház szolgálatában van-
nak és működnek, »vonják az igát« a Krisztus igájának 
evangeliumi értelmében. Hogy egy tanulónak (ki most 
képviselő), két tárgyból törvényes idő előtti javítás enged-
tetett: alaptalan állítás, mert nem a törvény által két 
hónapi idő után engedhető javítás, hanem ellenőrzés és 
nyilvánosság nélküli vizsgálatnak nyilvános és ellenőrzés 
alatti új vizsgálat engedtetett meg a tanári testület meg-
kérdezésével s javaslatára. Hogy egy másik ifjúnak érett-
ségi bizonyítványa utólag megltamisütatott, még vakmerőbb 
ráfogás, mert egy tárgyból, mely csak az írásbeli vizsgá-
nak tárgya, a szóbelinek nem, az írásbelin a szaktanár 
által sajátkezűleg írt jó osztályzat, ugyanazon tanár által, 
maga által elismert tévedésből elégségesnek jegyeztetvén 
be, erről tett jelentésre, a kormányképviselő meghallgatá-
sával a miniszter maga rendelte el a kiigazítást. Hogy a 
költségvetési előirányzat az illetőknek csak az utolsó órá-
ban küldetett volna meg, hogy a presbyteriumban a költ-
ségelőirányzat miatt »feleletre vonás« történt s e fölött 
»hatalmas vihar keletkezett*: ezekből egy szó sem igaz, 
a költségvetés 10—1.2 nappal előre megküldetett a pres-
byterium minden tagjának, a p. ü. bizottság által tett 
módosításokkal újra kiosztatott e presbytereknek; tárgya-
lás folyt felettök, de sem feleletre vonás, sem vihar (sem 
hatalmas, sem kisebbszerű) nem keletkezett. 

A tárgytalan és pusztán személyes támadások- és 
gyanúsításokra — melyekkel cikkíró nemcsak a lelkésze-
ket, hanem a presbyterium más tagjait, sőt azonkívül s 
felülálló egyéneket s még halottakat is érint — mint merő 
üres beszédeket cáfolni, sőt azokra reflectálni sem tartjuk 
szükségesnek. 

Kiadta, Budapest, 1897. január 31. 
Farkas József, 

egyháztanácsi jegyző. 

K Ü L F Ö L D . 

Dr. Martineau a hitről. 
Egy kis könyv jelent meg a napokban a londoni 

könyvpiacon dr. Martineautól, a híres angol vallásbölcsész-
től. Címe: »A szellemi élet kezdete a hit, betetőzése az 
önátadás«. Ez a kis mű egyik számát képezi »A nagy 
tárgyakról való kis könyvek< nevezetű könyvsorozatnak. E 
munkákat az angol közélet következő kitűnőségei írták és 
írják, úgymint: dr. Matheson, dr. Berry, dr. Hunter, dr. Whi-
ton, dr. Munger, dr. Dods és Stopford Brooke és e kiváló 
egyének között a legkiválóbb dr. Martineau. Még mielőtt 
a mai vezérfilozofusokról és theologusokról hallott volna 
valaki valamit, M. már akkor oly könyveket írt, a melyek 
hatalmasan befolyásolták a gondolkodó emberek és nők 
elméjét. Kilencven évnél már több vonult el fölötte és még 
mindig ír. Lelki szeme nem homályosult el, intellectualis 
ereje nem csökkent. Nem tudjuk, ha vájjon nem utolsó 
szava-e hozzánk? Őszintén óhajtjuk, hogy még többször 
is megszólaljon, de ennél szebbet nem várhatunk tőle, 
mint ez a kis mű, melyben oly hévvel és oly erőleljesen 
buzdít a hitre és az önfeláldozó életre. Ez a könyv nem 
Martineaut, a filozofust juttatja eszünkben, hanem Marti-
neaut, a látnokot, a keresztyén igazságok tanítóját. »A 
keresztyén élet«-ről való bámulatos prédikácziókat juttatja 
eszünkbe, melyekből ma ezer meg ezer, különböző fele-
kezethez tartozó keresztyén merít buzgóságot. E könyvet 
olvasva érzi az olvasó, hogy írója nem egy bizonyos fele-
kezet tagja, nem lehet őt csupán Arius vagy Socinus 
tanítványának tekinteni. Az egyetemes egyházhoz tartozik. 
Mindazok, a kik buzgón és szilárdan ragaszkodnak a 
Szentháromság tanához, szívesen elfogják ismerni, hogy 
Martineau tanítása nem negatív, nem drestructiv, hanem 
positiv és constr.uctiv, a hitnek és kegyességnek igazi alap-
jával foglalkozik. 

Ez a kis könyv négy értekezést tartalmaz. Az első-
ben a hitet, mint az ismeret és a szeretet gyökerét tár-
gyalja. Ha valaki azt vélné, hogy dr. Martineau a száraz 
intellectualismus híve, hogy az Istenről való ismeretünk-
nek szervéül az értelmet tekinti: e véleménye helytelen-
ségéről meggyőződhetik e mondásából : »Merem állítani, 
hogy Isten egyedül a szeretet és a bizodalom által ismer-
hető meg ; hogy a hitet az érzékek és az értelem által 
elnyerni nem lehet, de elveszteni igen, hogy midőn ez 
megtörténik, az értelem többé nem értelem, mert a vilá-



gosság médiumából a csalódás eszközévé lett, a próféta 
vesszejéből az anyagi tudomány mérő pálcájává alacso-
nyodott, többé nem nemesít, nem szentel meg*. 

Ennél erőteljesebben nem lehet kifejezni az érte-
lemnek a hit elvesztése által való szükségszerű elszegé-
nyedését. Dr. Martineau hiszi, hogy a hol hit nincs, ott 
az elveszett, hogy a hit természetes adománya az emberi 
szellemnek. A természeti hitről való definitiója oly szép, 
hogy azt idéznünk kell: »A természeti hit alatt értem azt 
a föltevést, hogy minden dolgoknak örökkévaló alapja az 
isteni tökéletesség, hogy a végtelen gondolat és szentség 
irányoz mindent és hogy a világegyetem csak az Isten 
örökkévaló realitását kifejező tünemény«. 

Dr. Martineu kimutatja továbbá, hogy hiábavaló 
váradalom az ismerettől és a tudománytól várni a meg-
váltást: »Hatalmunkat az alattunk levő tárgyak ismerete 
által növeljük: jóságunkat pedig a fölöttünk lévők isme-
rete által«. 

Azt a tényt már mások máskor is hangoztatták, hogy 
a tudomány vívmányai nem teszik az emberiséget szükség-
képen jobbá és boldogabbá, de vájjon kimondotta-e azt 
valaha valaki ennél szebben és igazabban? »Végzetes 
tévedés azt képzelni, hogy az ismeret bővülése, mely 
csupán csak segédeszközeinket szaporítja, valaha javítani 
fogja az emberi szellemet, vagy hogy a tudományban való 
nagy jártasság valaha garanciát fog nyújtani az erkölcsi 
jóságra. Soha sem fognak laboratóriumban olyat készí-
teni, mely hatálytalanná tenné a szenvedélyek mérgét. 
Soha sem fognak feltalálni oly tégelyt, mely felolvasz-
sza a sziv keménységét. Soha sem fogják az observato-
riumokból szemlélni az erények űj constellatióját, felderí-
teni az élet tévedéseit, soha sem fognak behatolni más 
egekbe, mint a térbe*. 

Nincs terünk e fejezetet bővebben ismertetni, de 
nem állhatunk ellent a kisértésnek, hogy néhány megjegy-
zését ne idézzük. Vallomásként hangzik e mondása és a 
mely méltó rá, hogy mindenek elfogadják: »Szivesebben 
töltök egy órát egy nemes szivű emberrel, minthogy a 
nehézkedés törvényét át meg át olvassam*. 

Ez is egy arany mondása: >A ki megszűnik térdre 
borulni az isteni bölcseség előtt, nagy hamar kevélyen 
beszélend az emberi bölcseségről és végzi az önimá-
dással.* 

A hitnek szükségességét a szeretethez alig fejezte 
ki ember egyszerűbben és szebben, mint ez a mondása: 
»felebarátomat nem azért szeretem, mivel az emlősök leg-
magasab rendjéhez tartozik, hanem mivel lába az Isten-
hez vezető lépcsőn van.* 

A második értekezés tárgya: »az idő folyása és kö-
telesség törvénye«. E fejezetben való fejtegetéseit e figye-
lemreméltó epigrammban lehet összefoglalni, a melylyel 
az különben végződik: »Elég időnk van a leghosszabb 
kötelességre is, de nincs a legrövidebb bűnre.* 

A harmadik »Te vagy az én erőm* című fejezet 
abba a mvsteriumba vezet el bennünket, melyet az evan-

gelium szótára »megtérés* szóval fejez ki, a midőn »a 
libertin egyszerre szentté lesz; és dacára, hogy a világ 
képmutatással gyanúsítja, dacára, hogy visszaesését jósol-
gatják, a tiszta akarat megtartja helyét, bár néha kifáradt 
a versenyfutásban, de mégis biztos kézzel vezeti a szen-
vedélyek paripáit a szél felé.* 

E fejezetben a keresztyénség diadalát fejtegeti és 
arról értekezik, hogy mily nagy erőt ad az Istennek való 
önátadás. E tárgygyal tovább is foglalkozik az utolsó feje-
zetben, melynek címe; »A keresztyén vállalat igénye*. 
Ebben szemlélhetjük legélénkebben, hogy mily bámulatos 
veterán író csüggedetlen enthusiasmusa. A kilencven év 
nem rombolta azt szét, sőt nem is csökkentette. Az önzés 
és a tunyaság némely hitvány és nemtelen mentségeit 
szellőztetvén, dr. Martineau az ifjúság heves méltatlanko-
dását az öreg kor érett bölcseségével köti össze. Állítja, 
hogy: >Az felelősnek érzi magát minden gonoszért, amit 
megakadályozhatott volna, ép úgy mint azért, a mit tény-
leg véghez vitt*. Mert mint mondja: »A kötelezettségnek 
nincs más mértéke,, mint a lehetősége*. 

A könyv záró szavai oly szépek, hogy vétek lenne 
azokat elhallgatni: »Mindenkinek — úgymond— szabad-
ságában áll látszólagos kötelezettségének körén átlépni és 
valami munkát végezni egyedül Istenért, olyan munkát, 
melyre nincs hajlandósága, melyre a szükség sem kény-
szeríti, de a mit mint tiszta áldozatot visz véghez. Ez 
önismeretre segíti, elfojtja önhittségét, fejleszti béketürését 
és bizonyságot tesz hűségéről. Nem mintha az ily mun-
kák lennének a főkötelesség és érdemet szereznének. De 
olyanok ezek, mint az óramüvek, melyek nem teremtik 
óráinkat (időnket), hanem csak jelzik; de mégis az élet 
felhasználására serkentenek: ezek is megakadályozzák a 
hamis önmértéklésünket, helyre igazítják öncsalásunkat. 
Az örökkévalóság felé való utunkban igazi mértékünk a 
naponként hozott áldozatok. A mint a mutatók csendesen 
körül forognak, lelkünk nyugodtsága avagy rettegése mutatja, 
hogy miként áll az Istennel való számadásunk. És a midőn 
értök egyéb jutalmat nem nyerünk, mint sziveinkben a 
csendes békét és a tiszta szeretetet, ez nem csekély jele 
annak, hogy pályafutásunk bevégződéséhez készül, közéig 
az óra, a melyben megdicsőíttetünk*. 

Ily nemes és pathetikus szavakkal végződik ez a kis 
könyv. Lehetetlen az olvasónak nem érezni, hogy az író-
nak a földi bujdosás mezején való végső napjait. »a csendes 
béke és a tiszta szeretet* megszentelte. E könyvben olyan-
nak tűnik fel előttünk, mint a zarándok, a ki a mennyei 
város kapujából visszafordulva bátorítólag szól hozzánk, 
hitre és a hit által való küzdelemre buzdít, a végső győ-
zelemmel és diadallal megbiztat. 

Chr. W. után — a — s . 



IRODALOM. 

** >A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
t é n e t i é b ő l , most vettük 55-ik füzetet, melyben folyta-
tólagosan leíratik I. Lipót császár-király uralkodása, Bécs-
nek a hős Szobieszky János lengyel király általi felszaba-
dulásáig. Benne van a szomorú emlékű pozsonyi judicium 
delegatum, mely egy egész csomó protestáns papot ítélt 
gályarabságra; olvasunk Spork császári generális kegyet-
lenkedéseiről és az 1681-iki soproni országgyűlésről, mely 
hivatva lett volna az annyira agyonzaklatott szegény ma-
gyar hazának megadni a békét. Tököly Imréék azonban 
máskép akarták azt elérni — s folyik tovább az élethalál 
harc. A füzet mümelléklete Tököly Imre daliás alakja, a 
megelőző füzet mellékletének, II. Rákóczy Ferencznek pe-
dántja. A többi illusztrációk pedig : Ampringen Gáspár, Sze-
lepcsényi György esztergomi érsek, protestáns papok a 
pozsonyi bíróság előtt. Protestáns papok a lipótvári bör-
tönben, Protestáns papok gályákra hurcolása, Spork kegyet-
lenkedései, I. Lipót és neje bevonulása Sopronba, 1681-ben, 
Eszterházy Pál nádor ifjúkori arcképe, Kurucok és laban-
cok harca, három képben Tököly Imre ezüst érme. XIV. 
Lajos francia király ifjúkori arcképe, XI. Ince pápa, Kara 
Musztafa nagyvezér, V. Károly, Lotharingia hercege, Szo-
bieszky János lengyel király arcképe. A törökök veresége 
Bécs alatt. Emlékérem Bécs fölmentésére. A díszes kiál-
lítású munka a Lampel-cég kiadása. 

** »A magyar nemzet története« című tíz köte-
tes nagy munkának hatodik kötetét technikai okokból meg-
szakította a kiadó Athenaeum és a most közrebocsájtott 
93., 94., 95. füzetekkel megkezdte a IX. kötetet, a mely-
nek címe »A nemzeti államalkotás* (1815—1848.) írja 
BaUagi Géza. Most egy ideig ezt a kötet folytatják, ké-
sőbb pedig visszatérnek a VI. kötet folytatására, úgy hogy 
az V., VI. és IX. köteteket még ebben az évben teljesen 
befejezik. Ballagi Géza Magyarország újjászületést reme-
kül írta meg. Azt a nagy korszakot tárja fel előttünk, 
eseményeiben és a szereplő államférfiak működésének rész-
letes leírásában, midőn a magyar nemzetnek egy részről 
jogait, nemzeti és állami önállóságát kellett védelmeznie 
az absolut hatalommal szemben, másrészről folytatnia kel-
lett az államépítés, az egységes nemzetté alakulás meg-
kezdett munkáját. A füzetek tele vannak Magyarország 
megújhodására vonatkozó igen becses képekkel: Kossuth 
Lajosnak 1843-iki arcképe, »A Tiszaszabályozás kezde-
ményezői szövetség levelének* hasonmása. Továbbá >Te-
leki József gróf* arcképe Barabás Miklós olajfestménye 
után; »Buda 1840-iki látképe* Raussmann egykorú rajza 
után; »Wesselényi Miklós báró Földváry Gáborhoz az 
Akadémia megalapításáról szóló levelének* hasonmása; 
»A lánchíd* képe, építése korából, a budai hídfő akkori 
képével; a »Pesti vásár a század első felében* stb. Ára 
füzetenként 30 kr. Kapható minden hazai könyvkereske-
désben. Előfizetés: negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr. 
Félévre (24 füzet) 7 frt 40 kr. 

** A »Protestáns Pap* című lap XVIII. évfolya-
mának I-ső száma, Lágler Sándor és Kálmán Dezső szer-
kesztésében Kölesden, következő tartalommal jelent meg. 
Teremtő Isten, vers, Sántha Károlytól. — Egy falusi pap 
gondolatai. — Hálátlanság. Egyházi beszéd. Módra Imré-
től. — Egyházi beszéd. Hatvanad vasárnap. Ladányitól. 
— Halotti tanítás az élők számára. P. I.-től — A csodák 
iránti szeretet. Egyházi beszéd. Szabó Józseftől. — Eske-
tési beszéd és ima. Viski Gyulától. — Törvények és ren-
deletek tára. Kund Samutól. — Különfélék. — Egyházi 
tiszti választások stb. — Szerkesztői mondanivalók. A 
lapra előfizethetni a szerkesztőknél egy évre 4 frttal, fél-
évre 2 forinttal, negyedévre 1 forinttal. — Kaphatók még 
régibb évfolyamokból teljes példányok, a mult évfolyamból 
azonban az 1., 2., 3-ik számok teljesen elfogytak. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című illusztrált munkából most jelent meg a 
74-i/c füzet, a melyben Gracza György az orosz betörés 
okait beszéli el. A füzet képei ezek: Az oroszok bevonu-
lása a Kárpátokon. A hős magyar küzdelme a medve és 
a kétfejű sas ellen. Orosz katona. Orosz tábori pap. Orosz 
gyalogos. Kozákok. A jeles munka most már a befejezésé-
hez közeledik, s egy-két hónap múlva az olvasóközönség 
előtt fog feküdni mint négy hatalmas kötet, több mint 
ezer nagybecsű képével. A Lampel R.-féle cég kiadása. 

E G Y H Á Z . 
Sárkány püspök 50 éves lelkészi jubileuma e 

hó 10-én egyszerű, de megható ünnepséggel folyt le a 
pilisi templomban, hol Istennek ez áldott embere 50 év 
óta hirdeti Krisztus evangéliumát. A hálaadó isteni tiszte-
let után Beniczlty Ferenc pestmegyei főispán üdvözölte 
s adta át a jubilánsnak a királyi kitüntetést : a magyar 
nemességet. Azután az egyházközség nevében b. Nyáry 
Gyula felügyelő szép beszéd kíséretében remek aranyórát 
nyújtott át. A pestmegyei esperesség nevében Török József 
főesperes adott át az ünnepeltnek egy gyönyörű billikomot. 
A budapesti esperesség részéről Bachát Dániel főesperes 
az esperességi tisztviselők albumát, a békési esperességek 
nevében Veress József főesperes az »Ember tragédiájá«~ 
val, a pilisi izr. hitközség részéről dr. Sitzer orvos arany 
írókészlettel ajándékozta meg az ünnepeltet. Küldöttségi-
leg üdvözölték még a budapesti tanintézetek Góbi Imre 
igazgató által és a polgári hatóság Ladányi László főszol-
gabíró által. Az ünnepelt mindannyinak szép beszédekben 
mondott köszönetet. Délben a püspök asztalánál folyt és 
fejeztetett be az ünnepély, melynek lefolyása alatt mint-
egy 200 üdvözlő levél és távirat érkezett az ország min-
den részéből. A kegyelem Istene még sokáig éltesse a 
derék főpapot Krisztus anyaszentegyházának javára! 

A nyítrai evangelikus reform, egyház, mely 
nem rég alakult, f. hó 14-én kettős ünnepet ül. Imaházát 
avatják fel és új lelkészét iktatják be. Programmja a kö-
vetkező: 1. V2 órakor istentisztelet a Zoárd-utca 4-ik 



számú házban berendezett imaházban. A 74-dik dicséret 
1., 2., 3. versének éneklése, mely után Antal Gábór 
püspök az imaházat felszenteli. Ennek bevégződése után 
Veress Ede esperes vagy helyettese Sedivi László új 
lelkészt állásába beiktatja s ekkor ugyanazon dicséretnek 
6-ik verse éneklése közben az új lelkész a kathedrára lép 
s megtartja beköszöntő prédikációját, mely után az isteni 
tisztelet éneklés mellett véget ér. 2. Az ünnepély bevég-
ződése után nyomban egyházközségi közgyűlés tartatik az 
imaházban az új lelkész elnöklete alatt. E közgyűlés tárgya 
az egyházközség megalakulása felőli presbyteri jelentés 
meghallgatása s határozás az ezzel összefüggő kérdések-
ben, továbbá az új presbyterium megválasztása (válasz-
tandó lesz egy főgondnok, egy . számadó gondnok, egy 
egyházfi, négy presbyter, kik közöl kettő a református és 
kettő az evangélikus ágostaiak közül választandó, végre 
néhány örökös presbyter. 

I S K O L A . 

Az »Eötvös-alap* országos tanító egyesülete 
mult évi vagyoni állapotáról szóló jelentését most tette 
közzé. A mult év január 21-étől ez évi január 20-ig tag-
sági díjakban, különféle alapítványok után, adományokból 
befolyt összesen 17,851 forint 65 kr., ebből az egyesület 
céljaira kiadtak 15,099 forint 57 krajcárt. Ösztöndíjra, 
segélyezésre fordítanak a mostani évben 2340 forintot, 
161 tanuló részesül az egyesület közbenjárása folytán 
fővárosi véndéglősöknél és vendégfogadóknál ingyenes 
ebédben, a minek pénzértéke legalább 6100 forintra rúg. 
Az egyesület összes tőkésített vagyona 75,591 frt 13 kr. 
Huszonegy évi fönnállása óta 48,040 forintot osztott szét 
ösztöndíjak, segélyek fejében, 697 tanító családjának gond-
jait könnyítve. 

A debreceni kollégium tanárainak életrajzgyűj-
teménye nemsokára a mai időkig vezetve egészen teljes 
lesz. Bakóczy János hajdú-böszörményi ev. ref. lelkész 
összeállította a tanárok életrajzi adatait chronologiai sor-
rendben 1549-től—1848-ig. E gyűjtemény kiegészítése 
most van folyamatban. A jelenleg élő tanárok magok állít-
ják össze a Balogh Ferenc koll. levéltárnok által az össz-
hangzat kedvéért Bakóczi nyomán szerkesztett pontozatok 
szem előtt tartásával. A közelébb elhunyt s a gyűjteménybe 
föl nem vett tanárok életrajzát arra vállalkozó kartársak 
írják meg. A nagy munka így mihamar készen lesz s 
valószínű, hogy nemcsak a levéltárban fog heverni, hanem 
nemsokára nyomtatásban is megjelen. (J.) 

EGYESÜLET. 
A Nagypénteki Ref. Társaság, mely az elzüllött 

gyermekek részére valláskülönbség nélkül »0tthon«-t kiván 
alapítani, f. évi január 22-én tartott férfi-választmányi 
ülésén tisztikarát kiegészítvén, alelnökké választotta Haypál 
Benő budai reform, lelkész urat; jegyzőkké: dr. Wargha 

Bálint főgimn. tanár és dr. Szalay Béla székesfővárosi 
tiszti orvos urakat; gondnokká pedig Takách László urat, 
lakása II. ker. Donáti-utca 17. — E választás folytán az 
elnökség fölkéri a nagyérdemű közönséget, hogy kegyes 
adományaikat — s a társaság t. tagjait: hogy tagdíjaikat 
ezentúl az új gondnokhoz méltóztassanak beküldeni. Egy-
szersmind kötelességének tartja az elnökség nyilvánosságra 
hozni, hogy a lemondott gondnok, Szőts Albert min. oszt. 
tanácsos úrnak buzgó s eredménydús munkásságáért a 
társaság köszönetét s háláját fejezte ki. Budapest, 1897. 
február hó 5-én. Dr. Kiss Aron elnök, I. ker. Mészáros-
utca 12. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület közgyűlése f. 
hó 6-án Szilassy Aladárné elnöklete alatt a szép szám-
mal megjelent tagok élénk érdeklődése mellett folyt le. 
Az elnöki jelentés szerint az egyesület harmadik munka-
évében nemcsak a tagok száma növekedett, de az egye-
sület belső élettevékenysége is fokozódott, még pedig mind 
a könyörülő szeretet gyakorlására, mind a valláserkölcsi 
élet emelésre irányult munkásság tekintetében. A tagok 
száma 116-ról 203-ra szaporodott. Az egyesület négy árva 
gyermeket neveltet és öt árvát állandóan segélyez ; 167 
szegény családot segélyezett pénzzel, ruhával és élelmi-
szerrel. Az anyaegyesület hatása alatt fiók-egyesületek ala-
alakulására indult mozgalom a Krisztina városban. Kolozs-
várott és Tamásiban. Az egyesületi tagok vasárnapi 
iskolákat szerveztek Pesten és Budán. A pénztárnoki jelen-
tés szerint (előterjesztette Szőts Farkasné) az egyesület 
bevétele volt összesen 3342 frt 57 kr., kiadása 2312 frt 
99 kr., miből pénzsegélyül 1245 frt 85 krt., ruházatra 
520 frt 52 krt., élelmiszerekre 147 frt 48 krt stb. adtak 
ki. Alapítványai összege 1845 frt, miből általános »Lo-
rántffy-alapítvány« 1100 frt, »Cseléd-otthon-alap« 400 frt, 
»Helyiség-alap < 345 frt. Az egyesületnek mind a jóté-
konysági kiadásai, mind az alapítványai az előző évhez 
viszonyítva épen megkétszereződtek. — A közgyűlés, me-
lyet Szabó Aladár fohásza nyitott meg és Szász Károly 
püspök hálaimája rekesztett be, örömmel vette tudo-
másul az egyesület fellendülését; köszönetet és elismerést 
szavazott buzgó elnökének és tisztikarának; a pénztár-
vizsgálók jelentése alapján megadta a pénztárnoknak a 
felmentvényt; elfogadta a választmánynak a választmány 
kibővítésére és segédtitkári állás szervezésére vonatkozó 
előterjesztését. Ezeknek és az évközben történt lemondá-
soknak alapján egyhangúlag megválasztotta: alelnöknek 
Vargha Gyuláné szül. Szász Póla úrnőt, titkárrá Dessewffy 
Emma, segédtitkárrá Bontovics Ilona kisasszonyokat; a 
választmányt pedig özv. Antal Gézáné, Barcza Adolfné és 
Bálint Sándorné úrnőkkel s Tanárky Hilda és Szegedi 
Maszák Leona és Viola kisasszonyokkal egészítette ki. — 
Közgyűlés után teához ült a díszes társaság a ref. fő-
gimnázium dísztermében. Tea után felolvasást tartott 
Szőts Farkas, szavaltak Gergely Antal és László falvi 
Eördögh Árpád, soló-énekkel gazdagították a műsort Fröh-
lich F. k. a. és Schmidt mérnök, hegedű-solóval ifj. Schmidt 
ur. A szép összejövetelt, melyben közel kétszázan vettek 
részt, Szabó Aladár biblia-magyarázata, és imádsága fe-
jezte be. 



GYÁSZ ROVAT. 
f Comáromi István a kassai ref. egyház buzgó 

fó'gondnoka elhunyt. Haláláról következő jelentést kaptuk : 
A kassai ev. református egyház a legmélyebb fájdalom-
mal jelenti szeretve tisztelt főgondnokának Kóji Comá-
romi István úrnak, élete 77-ik, példás buzgósággal foly-
tatott főgondnoki hivatala 10-ik évében, hosszas szenve-
dés után f. évi február hó 8-án történt elhunytát. A meg-
boldogult hűlt tetemei f. hó 10-én délelőtt 11 órakor, a 
Csatorna-utcai 4. számú háznál tartandó gyászszertartás 
után a tornyos-németii családi sírboltban fognak örök 
nyugalomra helyeztetni. Az igaznak emlékezete áldott! 

f Körösi János kőrösladányi ref. lelkipásztor folyó 
hó 6-án meghalt. Gyermekei nem maradtak, csak özve-
gye, kivel 46 évet töltött boldog házasságban. Halálát 
özvegye és egyháza külön-külön jelentésen tudatják. Az 
utóbbi ekként: A kőrösladányi ev. ref. egyház mély fáj-
dalommal jelenti nagyérdemű, buzgó, 50 évig hű lelki-
pásztorának nagyt. Körösi János úrnak 1897. év február 
hó 6-án d. u. J/26 órakor életének 82-ik évében, hosszas 
betegség után történt gyászos elhunytát. A megboldogult 
földi maradványa f. hó 9-én d. e. 10 órakor fog az ev. 
reform, sírkertben örök nyugalomra tétetni. Áldás emlé-
kezetén! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A dunamelléki egyházkerületben 

két lelkészi tanácsbirói és két világi aljegyzői állásra ren-
delt el szavazást a legutóbbi közgyűlés. A presbyteriumok 
által beküldött szavazatokat f. hó 6-án bontotta fel a 
kiküldött bizottság és megállapította, hogy lelkészi tanács-
birákká megválasztattak Ádám Gerzson nagykőrösi főgimn. 
igazgató 214 szavazattal és Tóth Gábor szabadszállási 
lelkész 201 szavazattal; egyik világi aljegyzöségre 236 
szavazattal megválasztották dr. Nyeviczkey Antal buda-
pesti kir. táblai birót, a másik aljegyzöségre új szavazás 
rendeltetett el dr. Kovács Pál kecskeméti jogakadémiai 
tanár és Szűcs Andor székesfehérvári ügyvéd között. A 
mostani szavazásnál Kovács 110, Szűcs 109 szavazatot 
kapott. 

* Melanchton születésének 400-dos ünneplé-
sére Európa-szerte folynak az előkészületek. Legnagyobb 
szabásúnak a németországi ünnepség Ígérkezik, mely febr. 
14-én, 16-án és 21-én megy végbe. Hazánkban szintén 
országosan ünneplik az egyház és iskola reformátorának 
400-dos évfordulóját, még pedig a templomban febr. 14. 
és 21-ik napján, az iskolákban febr. 16-án. A mi lapunk 
azzal ünnepel, hogy február 21-iki számát kizárólag a 
Melanchton emlékének szenteli. 

* Azok a büszke szászok ! Az országos képző-
művészeti társulat — tudvalevőleg — az ország összes 
középiskolái számára az ezredéves tárlat képes katalógu-

sának 2—2 példányát ajánlotta fel dr. Wlassics Gyula 
kultuszminiszternek. E szerény ajánlatot a miniszter szíve-
sen fogadta, mire a társulat 188 középiskolának szét is 
küldte a katalógust. Az iskolák legnagyobb része már 
eddig is meleghangú levelekben köszönte meg a társulat 
szerény adományát. Annál kínosabb feltűnést keltett a 
társulat mult heti választmányi ülésén az a bejelentés, hogy 
a besztercei ág. ev. főgimnázium, a segesvári ág. evang. 
gimnázium és a medgyesi ág. ev. főgimnázium a külde-
ményt nem fogadták el és »Wird nicht angenommen! 
Zurück!« felírással visszaküldték. A választmány elhatá-
rozta, hogy a szász illemtudás ez ékes megnyilatkozásá-
ról jelentest tesz a miniszternek. 

* Egyházi és iskolai birtok megosztása hazánk-
ban a következő: Róm. kath. érsekségek, püspökségek kezén 
van 699,541 k. h.; gör. kath. érsekségek, püspökségek ke-
zén 148,953 k. h.; gör. kel. érsekségek, püspökségek kezén 
13,043 k. h.; róm. kath. káptalanok kezén 486,588 k. h. ; 
gör. kath. káptalanok kezén 7851 k. h., apátsági és pré-
postsági birtok 139,449 k. h., r. k. rendházi szerzetesek 
birtokai 136,351 k. h., kalugyerek birtoka 8874 k. h.; 
evang. reformált egyházi alapok 25,242 k. h ; ágostai 
hitvallású, ev. egyházi alapok 2827 k. h., unitáriusoké 830 
k. h.; róm. kath. egyházközségeké 83,030 k. h., róm. kath. 
lelkészeké 125,659 k. h., gör. kath lelkészeké 33,269 k. 
h. gör. kel. egyházaké 46,981 k. h., gör. kel. lelkészeké 
35,868 k. h.: ev. ref. egyházközségeké 89,007 k. h., ev. 
ref. lelkészeké 31,757 k. h., ágostai evang. egyházközsé-
geké 48,174 k. h. ; ágostai evang. lelkészeké 9059 k. h., 
unitárius egyházközségeké 9082 k. h. unitárius lelkészeké 
687 k. h., izrael. egyház és rabbik kezén 1454 k. h.; 
iskolai birtok m. kir. egyetem 9791 k. h., Theresianum 
9595 k. h., Erdélyi magy. közművelődési egylet 1131 k. 
h. állami és községi iskolák 14,000 k. h. róm. kath. isko-
lák 40,318 k. h., gör. kath. iskolák 17,416 k. h., gör kel. 
iskolák 8918 k. h.; evang reformált iskolák 20,473 k. h. 
ágost hitvallású ev. iskolák 10,169 k. h., unitárius iskolák 
949 k. h., izraelita iskolák 135 k. h., egyesült protestáns 
iskolák 39 kat. hold. 

A D A K O Z Á S . 
A budapesti ev. ref. főgimnáziumi ifjúsági 

segélyegyesület javára az 1897. január hó 30-án tar-
tott hangverseny alkalmával adakoztak, illetve felülfizet-
tek: Darányi Ignác 10 frtot, Hegedűs Sándor 10 frtot, 
Tisza Kálmán 5 frtot, Thaly Ferenc 5 frtot, Kubinyi 
Géza 5 frtot, Putnoky Mór 5 frtot. Rosenberg Gyula 5 frtot, 
gróf Zay Miklós 5 frtot, Rakovszky Géza 2 frtot, Kiss 
Albert 2 frtot, Tóth János 2 frtot, Csávossy Béla 2 frtot, 
Kende Béla 2 frtot, Kossuth Ferenc 2 frtot, Oláh József 
2 frtot, Hentaller Lajos 1 frtot, Justh István 2 forintot, 
Szitányi Géza 1 frtot, Szitányi Adolfné 1 frtot, Thaly 
Kálmán 1 frtot, Lénárth Sándor 2 frtot, Egyesek 4 frt 
30 krt. Összesen: 76 frt 30 krt. Fogadják az illetők 
e helyen is a rendezőség hálás köszönetét. 

H0RNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség-: 

I X . kerület, Pipa-utca 33. szám, hová. a kéziratok 
eimzendök. 

Kiadtf-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 30 kr. 

Hitünk nagy hőse, Brettennek szülötte, 
Fölvetted az Igének fegyverét; 
Imádkozó anyád könynyel füröszte — 
Imáddal az ellent mind megveréd. 
Bölcsödhöz jöttünk, bölcs, kegyes Magiszter, 
Istent imád, ki téged áldva tisztel. 
Négy századéve immár, hogy születtél, 
S évezredeknek sarkcsillagja lettél. 

Rémséges éj borítá a világot, 
Elmére vak, fojtó köd nehezült, 
A pusztaságban harsány szó kiáltott, 
S alvó kor ébredt, tetszhalott felült. 
Halld, új időnek langy szellője lebben! 
Nézd, újra fénylik Isten a szivekben! 
Siralomvölgvén források buzognak, 
Az elalélt, eltikkadt vándoroknak. 

Luther! csak áss a mélyre, a fenékig! 
Melanehton! a forrásból csak meríts! 
Hit temploma, emelkedjél az égig, 
A munka emberé — Isten segíts! 
Isten segített. Ha Isten velünk, 
Melanehton esd — ki lehet ellenünk?! 
Kősziklán épül Krisztus szentegyháza, 
S áll, bár viharnak forgatagja rázza. 

Légy «Praeeeptor Germaniae» köszöntve, 
Honi egyházunk s Luther jobbkeze! 
Egész világra lőn bőven kiöntve 
A böleseség, fény s áldás özöne. 
A böleseségnek örök kútfeje 
Ismét az Istenfélelem leve. 
A fény, az áldás, kérdők, merre, hol van? 
Ti szóltatok: az Evangyéliomban. 

A trón előtt Ágostában megállva, 
A hitvallásban Krisztus tündököl; 
Igazság van pecsétül ütve rája, 
Lélek, mely éltet s nem betű, mely öl. 
Pazaron szórod elméd gyöngyeit, 
E gyöngyök: »Loei eommunes«-eid. 
Neved, Melanehton, csillagként ragyog, 
Nem rejtik el enyésző századok. 

Luther, lánglelke wittenbergi várnak, 
Szelíd Melanehton, Kálvin, Zwingli mind: 
Köröttünk lengtek itt, mint fényes árnyak, 
Érzem, a mint halk szárnyatok legyint. 
Óh, ti dicsők, új hajnal harsonái, 
Hogyan merjünk előttetek megállni? 
Ha fel, hozzátok, a magasba nézünk, 
Veszszük csak észre gyönge törpeségünk! 

Sarumegoldva nézek föl reátok, 
Isten küldötti, reformátorok! 
S fagyos közöny éjében újra látok, 
Látom, hogy a pünkösdi tűz lobog. 
Emlékezet a multat visszahozza, 
Felhőidet, jelen, megaranyozza ; 
Kisüt a nap, szivárvány rezg az égen: 
Jövőnk ragyog a könyben s hit tüzében. 

A tűz meggerjedt: Krisztus tudománya, 
E tűz folyvást ég s el nem ég soha. 
Hajónkon vész a habot habra hányja, 
De biztatónk az Isten mosolya. 
Isten mosolyg az égből s az Igéből, 
S a hithősök feltört sírüregéből, 
S ez ünnepnapból, melyen égi részem: 
Munkálni nittel, híven és merészen! 

Sántha Károly. 



Melanchton emlékezete. 
Felolvastatott az 1897. febr. 16-án tartott Melanchton emlék-

ünnepen Kolozsvártt. 

»Á bölcsek fénylenek, mint az égnek fé-
nyessége ós a kik sokakat az igazságra visz-
nek, miként a csillagok örökkön és örökké ra-
gyognak a — mondja az ótestamentum látnoka 
(Dán. XII: 3.). 

Hosszú négyszáz óv távolából ragyog felónk 
annak a nagy fórfiúnak a szelleme, a kinek szü-
letése négyszázados évfordulójának emlékezetére 
ma ünnepet akarunk szentelni együtt hitrokonaink-
kal, az ág. hitv. ev. testvéregyházzal. így tar-
tottuk ezt illőnek annak az emlékünnepén, a 
ki élete utolsó napjaiban, mint leghőbb vágyát, 
vejének, dr. Peucernek azt mondotta volt: »Sem mi 
más nem gyötör, csak az az egyetlen egy, hogy 
vajha az egyházak egyek lennének a Krisztus-
ban !«, és így illik ez hozzánk, a kik sohasem 
azokat kerestük, a melyek elválasztanak, hanem 
azokat, a melyek közelebb hozzák egymáshoz a 
testvéregyházakat. 

A Melanchton Fülöp emlékezetének szánt 
pillanatokban el kell némulnia minden dishar-
moniának s a r ra a magasabb összhangra kell 
figyelnünk, a melyre ő törekedett és a mely 
után fenkölt szelleme annyira vágyódott. Leg-
alább e pillanatokban felejtsük el a hit ós tudás 
harcát, a kettőnek manapság annyit emlegetett, 
éles ellentétét; mert annak az emlékét újít juk 
fel, a ki a maga tudása roppant anyagának is 
csak annyiban tulajdonított értéket, a mennyiben 
az a keresztyén ismeret gyarapodására és az 
Isten egyházának növekedésére volt felhasznál-
ható, a ki azt a nagy humanista műveltséget, a 
mely Erasmust kétkedővé és ingadozóvá tette, 
Reuchlint meghasonlásokba keverte s általában 
a kisebb és nagyobb szellemeket derült, finom 
skeptikus pogány világnézletbe vitte, a refor-
máció egyeseket ós társadalmakat újjászülő ér-
dekeivel ós erőivel kötötte össze, ezt amazzal 
meggazdagította, amazt ezzel megszentelte ós 
ható erővé emelte. Felejtsük el azokat a feleke-
zeti súrlódásokat, a melyeket az érdek és az 
önzés szítanak mind erősebbekre, annak az em-
lékünnepén, a ki örökösen a kibókítést és az 
egyetértést szolgálta és felejtsük el a körültünk 
zajló életnek azt a visszataszító tusáját, a mely-
ben nem az igazságnak ós a másoknak való 
szolgálat a cél, hanem a minden áron való előre-
jutás, a mások felett való uralkodás, minél több 
előnynyerés, a tudományból épen csak annyi, a 
mennyi a kenyérkeresetre alkalmas diploma el-
nyeréséhez kell,-, a kötelességből csak annyi, a 
mennyi mellett még fegyelmi eljárást nem inclí-

tanak ós a szolgálatból ? . . . Ebből is csak épen 
annyi, t. i. a feljebbvalók ós azok iránt, a kiktől 
előmenetelt lehet várni, a mennyi az előmene-
telhez szükséges; de lefelé nincs semmi szolgá-
latra szükség. Ne vigyük mindezeket annak az 
emlékéhez, a ki kész volt az egész világnak 
szolgálni azokkal a képességekkel, a melyeket 
ő egyedül az Isten ajándékainak tartott és a 
melyekről azt mondá, hogy azokat közhaszná-
latra kapta. »A mennyire magamat ismerem — 
írja — igaz lelkiismeretemre állíthatom, hogy 
sohasem törekedtem egyébre, mint a közönség-
nek szolgálni«. 

Micsoda fenségben jelenik meg előttünk 
annak az egyszerű bretteni fegyverkovácsnak a 
fia, a ki épen ma négyszáz óve, épen ebben az 
órában született. Az igénytelen wittenbergi tanár, 
a kinek egész élete abban a szent törekvésben 
folyik le, hogy megismerje az igazságot ós azt 
megszerezze, a nélkül, hogy abból aztán a hasz-
not lesné, vagy az annak nyilt kimondására kö-
vetkező veszélyektől visszarettenne. Egy ember, 
a ki abban hatalmas, hogy azt a hatalmat, a 
melyet a szellemi birodalomban kínálva kínálnak 
neki, vissza tudja utasítani és azt a szellemi 
felsőséget, a melyet vele szemben korának leg-
kiválóbbjai is elismernek, soha, egy pillanatra 
se zsákmányolja ki a maga előnyére, hanem 
csak az egyház ós a tudomány szolgálatára hasz-
nálja fel! 

Már ezért az egyetlen tanulságért is meg-
érdemli, hogy felidézzük rég bemohosult sírjából 
és megújítsuk emlékezetét, felmutassuk ezt a 
nagy idealistát ennek a reális ós csak a múló 
exigentiáknak élő kornak. 

Es a míg vele foglalkozom, megjelenik előt-
tem igénytelen, kicsiny, szikár, ideges alakja, a 
nemes fő élénk, a lélek tüzében égő szemeivel, 
kidomborodó homlokával, a melyen a szellem-
erőt kifejező hatalmas ór fut át, mintha jelké-
pezné, hogy szive érzéseit gondolkozó agyán 
szűri át ós agyának gondolatait melegen dobogó 
szive érzéseiben nemesíti meg. 

Mennyit is küzdött ez az ember az agyával 
ós a szivével! A küzdelem szinte tragikus. 

Atyja a halálos ágyon megeskette egész 
családját, hogy az egyháztól — természetesen 
még akkor csak róm. kath. egyház — soha sem 
szakadnak el. Es atyja halála után egy évtized-
del tudós meggyőződése ós lángoló szive oda 
viszi a reformátor Luther mellé s miként atyja 
Schwarzerd György, könnyű vívó fegyvereket 
kovácsolt és erős fegyvereket páncélokat fejedelme 
számára a vitézi tornákhoz, ő a régi egyházi 
atyák, az elsárgult pergamenek foliánsaiból s a 
Szentírás fegyveres házából kovácsolja, készíti, 



nyújtja kézbe tanártársa ós vezére száraára a 
cáfolatok könnyű ví-tőreit, a bizonyítékok súlyos 
buzogányait és az igazságok mellvasát. Szive 
mindig emlékezteti a haldoklónak tett esküre s 
agyával csinálja az új egyházalkotmányt. A bá-
nyász fia, Luther, a maga heraclesi (Melanchton 
»Heraclesc(-nek nevezte Luthert) erejével a szent-
iratból, mint gazdag bányából csak úgy szag-
gatja fel a drágaköveket s ocla adja a fegyver-
kovács fiának, Melanchtonnak, hogy a drága érc-
tar talmat Ő dolgozza fel. 

Melanchtont egész kedélyvilága és vérmér-
séklete a r ra praedestinálta, hogy csendben, nyu-
godtan, távol minden zajtól, egyedül tudományos 
kutatásainak, contemplatióinak éljen. Erre is vá-
gyik szüntelenül. És mégis ott kell állania sza-
kadatlanul a küzdelemben Luther mellett, vívni 
a csatát, a nagy szellemi harcot. 

A tudós, a ki tudja mindazt, a mit korában 
csak tudni lehetett, ismeri a régi bölcsészeket, 
a classikus írókat, tanult jogot, mathematikát, 
csillagászatot és orvosi tudományt, benne ól a 
patrist ikában és a szentírási tudományokban; 
ennyiféle ismerettől terhesen, ennyi mindennel 
agyában természetesen tétovázva, habozva mór-
legeli nézeteit, nehezen tud erős meggyőződése-
ket szerezni, a dolgoknak nagyon sok oldalát látja 
s így nem tud egyetlen egyhez egész erővel 
ragaszkodni: és mégis ő lesz a reformáció első 
hitvallásának az írója, neki kell a világ előtt con-
fessiót tenni az új hitről. A mint pedig aggsá-
goskodó körültekintéssel és remegő lelkiismere-
tességgel mérlegelve meg az augsburgi confessio 
minden szavát, hogy valami módon többet ne 
mondjon, mint a mennyi feltétlenül szükséges, s 
hogy valamikópen ne ártson a reformáció ügyé-
nek, világgá bocsátja a confessiót, maga Luther, 
a kinek varázserejű, hatalmas egyénisége vitte 
pedig bele őt a reformáció ügyébe, megneheztel 
reá s szemére veti »mintha bizony haszontalan 
aggodalmaiddal valamire m e h e t n é k . 

A humanista bölcsész, a kinek nemcsak 
aesthetikai, de erkölcsi szépérzéké is visszariad 
mindentől, a mi heves, durva, erőszakos, rideg, 
mértéktelen, az egyházban is mindig a concor-
cliára, paxra és tranquili tas ecclesiaera törekszik 
és mégis e törekvés miatt kell épen örökösen 
harcolnia. Bántják innen is, onnan is. Félreértik, 
félremagyarázzák, ok nélkül vádolják ós ő tűr 
megadással, nem adva fel a reményt, hogy még 
egyszer eléri a »független nyugalmat«, a mely-
ben csak tudós búvárkodásainak élhet. 

A Luther által meggyújtott láng szításánál 
ő is ott van; szive oda vitte; de mikor a láng-
oszlopok felcsapnak, megretten s szeretné azokat 
csak világításra felhasználni, hogy ne gyújtsanak, 

ne égessenek, hanem csak melegítsenek. Szeretne 
mindent a maga természetes útján lassan fejlesz-
teni s nyájas ós észrevétlen modorban óhajtja be-
hozni az újításokat. 

Saját egyéniségében is ingerlékeny, hirtelen 
lobbanó, gyors, de rövid haragú temperamen-
tumával mennyi a küzdése, a míg önuralomra ós 
önmegtagadásra fékezi magát, hogy a minden-
ünnen jövő hántásokat elhordozhassa türelemmel. 

Van ennek az embernek az életében valami 
tragikus, ha a t ragicumnak egy neme épen az 
egyénnek a maga egyéniségének vágyaival, tem-
peramentumával, törekvéseivel ós a milieuvel 
való szakadatlan küzdelme, úgy hogy Melanch-
ton egész életére mintegy világot vet az a jele-
net, a mikor veje, remiddel halála előtt, azt kér-
dezte tőle: kíván-e valamit ? Melanchton az felelte 
rá: »Semmit, csak a mennyet!« 

Az ébredésnek, a tetteknek, az alkotások-
nak s a világot sarkaiban megrázó nagy ese-
ményeknek az idejében egészen természetes, 
hogy valakinek egyenesen azért kell sokat szen-
vednie, mert mérsékelt akar maradni, egyenlít-
getni, közvetítgetni kíván. Mikor pedig az idők 
és az emberek törpék, mikor mindenütt csak a 
meg- ós elalkuvás van napirenden: akkor meg 
viszont — ismét természetesen — azoknak kell 
szenvedniök, a kik, ha csak egy-egy szóval vagy 
intéssel is, de ébresztgetni próbálnak. 

Ez a másik nagy tanulság. A professor 
gyönyörűen megcsinálhatja a maga minden ellen-
téteket elsimító, kibékítő rendszerét; de mit ér, 
ha az életnek épen ellentétek kellenek. A böl-
csész a maga logikájával és dialektikájával sza-
batosan, aggódó lelkiismeretességgel meghatá* 
rozhatja a fogalmakat, azok értelmét ós értékét, 
megvonhatja finom árnyalataikat, a vallást, mint 
erőt elpárologtathatja lenge, szines eszmévé; de 
mit ér, ha az életnek tényekre, ható erőkre, 
nem fogalmakra, hanem realitásokra van szük-
sége s nem törődik a finom megkülönbözteté-
sekkel, hanem ad a neki tetsző fogalmaknak ő 
maga egy bizonyos tartalmat ós ér téket s azok-
hoz ragaszkodik. És a humanista az ismeretek 
fáklyájával és a finom műveltség mécsesével be-
világíthat egy-egy választott kis kört; de mit ér, 
ha az életnek reformációra, főben és tagokban 
való megújhodásra van szüksége. A mikor az 
erők mintegy vulkanikus eruptiókban nyilvánul-
nak, akkor a tudós hiába készít a maga elmé-
leteivel leszorító fedőket a krá terekre ; még a 
lávaömlésnek sem vághat csatornát. 

íme itt a kulcsa Melanchton szakadatlan 
küzdelmeinek ós az őt ért félreértéseknek. Any-
nyira tudós temperamentum, hogy még a tudó-
sok naivitása is a legnagyobb mértékben meg-



van benne. Szinte gyermekiesen hisz abban, hogy 
írásaival, tanításaival, magyarázataival és com-
mentárjaival csak fel kell világosítani az embe-
reket s egyszerre megértenek ós belátnak min-
dent, abba hagyják vitáikat, az adiaphorákért 
nem vívnak harcot, kifejezéseken nem kapnak 
hajba, mert előtte a ki szelíd, a ki fontolgató, 
a ki mindent előbb elemeire felbont és csak 
azután rak össze logice és dialectice, teljesen 
érthetetlen, hogy hogyan vezetheti az embere-
ket szenvedély s ő, a ki rendkívüli tudása bir-
tokában mindent egy magasabb szempontból néz, 
nem tudja megérteni, hogy a szűk látkörű elmék, 
a kik épen korlátoltságuknál fogva nem bírnak 
az eszmei magaslatra emelkedni, miként képe-
sek szavakon lovagolni és hogy tudják egy-egy 
kifejezésért is belekergetni magukat és másokat 
a szakadásba, a gyűlölködő civódásba? 

De az isteni bölcseségnek mégis felséges 
gondoskodása, hogy épen egy ilyen egyéniséget 
rendelt Luther mellé munkatársul, »Isten esz-
köze — mondja róla Luther — a ki az ördög-
nek ós az ő seregének legnagyobb boszúságára a 
theologiában a legfelségesebb dolgokat csinálta«. 
;)Az én lelkem — mondja másutt — járat lan a 
finom művészetben ós bárdolatlan; de sebaj, 
hogy a szavak egész erdejét ós halmazát hányja 
ki, az a végzete, hogy mozgalmas és viharos 
legyen. Én arra születtem, hogy az ördöggel ós 
a pártos szellemekkel vívjak, azért olyan har-
ciasak az ón könyveim. Én a durva erdőirtó 
vagyok, a kinek utat kell törnie. De Fülöp mes-
ter szép csendesen halad, plántál és örömmel 
öntöz, mivelhogy gazdagon adta neki Isten az ő 
ajándékait« (Kolossei lev. commentárjának elő-
szava). Lutherben a reform gondolata, Melanch-
tonban pedig annak alakja személyesült meg 
(Nisard). A reformátor mellett a »praeceptor 
Germaniaecc, a kit az öntudatos törekvés vezet 
sokoldalú tevékenységben, hogy azokat a külön-
böző tudományos törekvéseket, a melyeket a 
reform kora felébresztett, fejleszsze, szabadságu-
kat még a theologiai kizárólagossággal szemben 
is biztosítsa, nekik világosságot és szabad levegőt 
adjon; de egyszersmind, hogy a tudományok egy-
ségét és azoknak a reform által képviselt leg-
főbb életcélokhoz való közös viszonyát élővé 
tegye (L. Herlinger, Herzog Realencyklopaedie IX.). 
Luther alapított, Melanchton tanított. »A tanítói 
cím — mondja Nisard — a címek legszerényeb-
bike, vagy egyik legnagyobbika, a szintérhez 
képest, a melyen a leckék adatnak. Mikor az 
iskola egy egész népet foglal magába, nincs en-
nél szebb és irigylendőbb valami«. 

Es mi volt az, a mit Melanchton egy egész 
népnek tanított? 

Az, a mitől megifjodott a tudomány, a mű-
veltség, hogy t. i. vissza kell térni magukhoz 
a forrásokhoz, az iskolai bölcseség helyett min-
dent az eredeti kútfőből kell meríteni, mert csak 
ott van erő. Germania hajdani praeceptorára 
bizony ma is szükség volna, a mikor újra elszok-
tunk attól, hogy csak annak tulajdonítsunk valód 
értéket, a mi eredeti ós tudásunkat az eredeti 
forrásokból merítsük és a mikor tudományunk 
és műveltségünk a legnagyobbrészt csak másod-
lagos jellegű, még jó, hanem harmadlagos. Me-
lanchton ellensége volt minden betanult modor-
nak és jó volna, ha e nagy praeceptor ma megint 
tar tana egy előadást s felmutatná a tudás ós a 
tanítás célját úgy, a mint e célra ő töre-
kedett. 

A tudás ós a tanítás nem öncél, hanem csak 
eszköz, hogy az embernek magasabb, tartalma-
sabb és nemesebb világnézetet adjon, a mely 
világnézletből folyjanak ítéletei, elhatározásai, 
törekvései, kötelességei, életfeladatai és céljai. 
Ma az iskola ós az élet között meglehetős távol-
ság van. A Melanchtoni iskola a maga tudásá-
val a keresztyén humán műveltségnek akar szol-
gálni. Maga Melanchton egyetemi előadásaiban 
mindig két dolgot tartott szem előtt: az előadás 
tárgyát és az ez által elérendő célt. A tárgy 
katheclrája természetének megfelelőleg mindig 
valamely classikus, vagy szent író munkájának 
valamely részlete, avagy bölcsészeti vagy theo-
logiai kérdések fejtegetése; a cél pedig a meg-
határozott alkalmazás volt akár általában a gya-
korlati életre, akár, bizonyos körülmények között, 
az egykorú eseményekre, tehát a cél, hogy bizo-
nyos világnézletet adjon tanítványainak. Melanch-
ton nem képzelhetett olyan előadást, a melyen 
csupán szellemét fitogtassa, vagy csupán becs-
vágyának hízelegjen. Ehhez járult még tanítvá-
nyaival való őszinte, nyilt érintkezése. 0 élete 
fogytáig szolgált mindenkinek. O nem volt és 
nem akart lenni egyéb, mint nevelő. »En csupán 
ar ra használtam fel — írja — minden szellemi 
ós akaraterőmet, hogy világosan és szabatosan 
magyarázzam meg a dolgokat és az ifjúságnak 
helyes ós mérsékelt nézeteket nyújtsak.« 

És végül a legnagyobb tanulság. Ugy élni, 
úgy munkálkodni ós úgy szeretni, mint Melanch-
ton élt, munkált és szeretett, csak az képes, a 
ki élete legdrágább kincsének azt a szabadalmat, 
azt az előjogot tekintette, a melyet a Krisztus 
ad azoknak, a kik őt befogadják, hogy t. i. ezek 
Isten fiai. Mielőtt a halál lezárta volna ajkait, 
töredező hangon ezt rebegte János apostol sza-
vaival: »A világ nem fogadta őt be; de azok-
nak, a kik befogadták, azt a szabadalmat adta, 
hogy Isten fiaivá legyenekcc. 



Az ő emlékezetének köztünk való megújí-
tása legyen bizonysága annak, hogy »a kik soka-
kat az igazságra visznek, miként a csillagok 
örökkön és örökké ragyognak«. 

Kenessey Béla. 

Melanchton és a magyarországi 
reformáció. 

A keresztyénség megalapítása óta egészen máig, 
nem volt szellemi mozgalom, mely oly nagy befolyást gya-
korolt volna az emberiségre, mint a reformáció. Nem új 
eszméknek kifejtése által érte el eredményeit, hanem a 
tiszta, az evangeliumi keresztyénségnek felelevenítése ösz-
szes hatásának titka és magyarázata. 

A reformáció átalakította az egyéni, a társadalmi 
és állami életet és nincs állam, nincs társadalom, a mely 
hatása alól kivonhatta volna magát. Ez áll az egész 
müveit világra nézve általánosságban, de egyes államok, 
nemzetek életében szinte mennviségtanilag ki lehet mutatni 
a reformáció áldásos befolyását s az eredmény abban az 
arányban növekedik, a mint valamely nemzet, állam a 
reformációhoz közelebbi viszonyba lépett, nagyobb mér-
tékben fogadta be. 

De nemcsak a reformációnak általában, hanem sok 
esetben maguknak a reformáció vezetőinek, vezér egyéni-
ségeinek hatását is ki tudjuk az egyes nemzetek életében 
mutatni, mert hiszen egyes nagy szellemek erős egyéni-
sége századokon keresztül tartólag reá nyomja a maga 
jellemének képét arra a társadalomra, a mely egyszer 
hatása alá került. Luther szilárdsága, álláspontjához való 
merev ragaszkodása több mint két századon át adta meg 
a német theologiának jellemét, törhetlen bátorsága s alku-
vást nem ismerő határozottsága és e mellett szinte gyer-
meteg naiv kedélye ma is feltalálható a protestáns német 
nemzet keblében. Genf egészen jelene századunkig a Kál-
vin Genfje maradt és Skócia ma is puritán, mint Knox 
idejében volt. 

Hazánk nem került ily erős egyéniségeknek közvet-
len hatása alá s talán épen azért élte át a reformációnak 
három szakaszát — de azért ki tudjuk jelölni, hogy a 
magyarországi reformációra befolyó nagy reformátorok, 
Melanchton és Kálvin hatása mennyire érvényesült mi-
nálunk. Először Luther állott ugyan a hazai reformáció 
bölcsőjénél, de mégis Melanchton lelke dajkálta nagyra és 
Kálvin szelleme erősítette meg. A külső béke napjaiban 
Luther és Kálvin jutnak érvényre, a mi egy a hazai pro-
testantismus meghasonlásával, belső háborújával, de a ziva-
tarok között, mindig megjelent az első dajkáló, Melanchton , ofu 
szelleme és a marburgi collegium szomorú záró jelenete 
nálunk ilyenkor nem ismétlődött többé. Kéz kezet fogva 
védtük s védjük ma is igazainkat, a két protestáns egy-
ház uniója is többször fölmerült előttünk . . . és ez mind 
Melanchton békés lelkének a műve mi közöttünk. 

. . . Legyenek e sorok ama nemes férfiú emlékének 
szentelve. 

A reformációt hazánkban a magyar nemzet sem 
valami barátságosan fogadta. Legelső hívei II. Lajos kirá-
lyunk idegen nemzetiségű német és cseh környezetében s 
a német ajkú városi polgárok körében találhatók. A magyar 
nemesség, főleg az ú. n. nemzeti párt, a király környe-
zetében levő idegeneket kívánta sújtani, midőn 1524-ben 
meghozta a lutheránusok megégetését elrendelő rákosi 
törvényt. 

A mohácsi vész megváltoztatta a magyarság gon-
dolkozását és érzületét. Az Istennek eme szörnyű bünte-
tése s azóta a török képében folyton sújtoló ostora csak 
a nemzet bűneért bekövetkezett büntetés lehetett. Keresték 
a bűnt és meg is találták . . . Azt mondja egyik legrégibb 
énekünk: 

• Tudjuk, hogy vétkeztünk, mert tégedet nem tiszteltünk, 
Mint atyánkat téged nem szerettünk, 
Mint hatalmas Urunkat tégedet nem féltünk . . .« 

Nincs tehát más menedék, mint Istenhez és az ő 
evangéliumához megtérni. 

És a mohácsi vész után ifjaink tömegesen sietnek 
Wittenbergbe, sőt idősebbek is felkeresik a reformáció 
hazáját, hogy hónukba visszatérve terjesztői, ápolói, párt-
fogói legyenek a reformációnak. Wittenbergben nem remélt 
barátságos fogadtatásra találtak magyarjaink és a kinek 
háza s szive mindig kész volt a magyarok befogadására, 
Melanchton, a magyar tanulók legfőbb pártfogója, hazánk 
őszinte barátja s a magyarországi reformáció szellemi 
dajkája lett. 

Ifjainkat támogatja szóval, tettel, ajánlásokkal és 
pénzzel; szívesen látja őket magánál, többeket barátsá-
gába fogad s a legtöbbet nevének tekintélyével elkíséri 
— ha szükség van rá — akár a külföld valamely váro-
sába vagy nagy emberéhez, akár pedig vissza, a munka 
mezejére, az édes hazába. Magyarországot szereti, érte 
aggódik s ha tőle függ, a Németbirodalom egész hadere-
jét elhozta volna, hogy bennünket a török iga alól ki-
szabadítson. A magyar protestantismussal, mint szerető 
anya gyermekével, oly sokat foglalkozik. Figyelemmel 
kiséri sorsát, örül terjedésének, szomorkodik az üldözések 
hallatára és a mikor a belső veszély, az egyenetlenség 
és meghasonlás, ez a nagy szerencsétlenség, a mely miatt 
hazájában is annyi gyászos és keserű napjai voltak, a 
magyar protestantismust is szakadással fenyegeti: azonnal 
siet — bár sikertelenül — a békesség helyreállítására. 

Sem Luther, sem Kálvin nem tett annyit a magya-
rokért, mint Melanchton. És bár jól tudjuk, hogy nagy 
szeretettől áthatott nemes szive az egész reformáció szent 
ügyét magáévá tetté, mégis egész önkénytelenül keressük 
az okát annak, hogy mi vonzotta őt ennyire mihozzánk. 
Az adatok bizonytalansága miatt csak sejtve tapogatózunk 
és miután ismerjük azt, hogy Melanchton mennyire alatta 
állott gyermek- és ifjúkora emlékeinek, szemünk azon a 
bizonyos rejtélyes Magyar Jánoson (Joannes Hungarus) 
akad meg, ki Melanchtonnak első tanítója volt, a kit ő 
annyira, akár csak tulajdon atyját szeretett és a kiről ké-
sőbb is hálával és kegyelettel emlékezik meg. Hogy magyar 



volt-e a derék nevelő, ki mint pforzheimi lelkész halt 
meg, avagy csak nevének volt Melancbtonra oly nagy 
hatása: ez eldöntetlenül marad ugyan, de Melanehton 
magyar-barát érzelmei mégis kétségtelenek előttünk. 

Melanchtonnak a magyarországi protestantismusra 
való befolyását már az által is kimutathatjuk, ha pusztán 
barátait, pártfogoltjait és azokat felsoroljuk, a kikkel levé-
lileg össszeköttetésben állott. Ezeknek száma ma már 
teljes pontossággal meg nem állapítható ugyan, de az is-
mert nevek birtokosainak tekintélye és súlya magáról a 
Melanehton befolyásáról elég tájékoztatást nyújt. 

Mindjárt legelői megemlítjük a magyar Luthert, 
Dévay Biró Mátyást, ki tudtunkkal három ízben is meg-
fordult Wittenbergben. Hogy tanuló korában 1529-ben 
minő viszonyban volt Melanchtonnal, az előttünk isme-
retlen, de 1536 ban, midőn Dévay másodszor járt Witten-
bergben, őt Melanehton »kitűnő bölcsességgel, tudomány-
nyal és kegyességgel ékes férfiúnak < nevezi, testvére gya-
nánt fogadja magánál és társaságát felette kedvesnek ta-
lálja. A hazatérő reformátort, mint barátját, ajánlja az 
országbíró Nádasdi Tamásnak, ki a sárvári iskola meg-
alapítója és az első magyar nyelvű újtestamentum bőkezű 
maecenása volt, szives pártfogásába. A jó viszonyt Dévay-
val továbbra is fentartá, egymással leveleztek és midőn 
Dévay 1541-ben, több társával együtt Frangepán Ferenc 
kalocsai érsek s egri püspök elől a külföldre volt kény-
telen menekülni, Wittenbergben, Melanehton házánál ismét 
barátságos fogadtatásra talált, sőt tőle György branden-
burgi őrgrófhoz ajánló levelet is kapott, bogy annál al-
kalmazást találhasson. 

StöcJcel Lénárd bártfai tanító s a felvidék legtekin-
télyesebb reformátora szintén szívélyes benső viszonyban 
állott Melanchtonnal. Rokon lelkületük, közös élethivatá-
suk éltök fogytáig tartó barátsággal fűzte őket egybe. 
Melanehton mindent elkövetett, hogy a kitűnő tudományú 
férfiút a saiát hazája számára megnyerhesse, több fényes 
állást ajánlott neki, de Stöckelben erősebb volt a magyar 
földhöz való ragaszkodás, mint a világi előnyökkel kecseg-
tető külföldi hivatalok csábító ereje. Haza jött tehát és 
itthon egészen Melanehton szellemében és szerepében 
működött. Ő írta a hazai első hitvallást és már életében 
kiérdemelte a >Magyarország tanítómestere* díszes címet. 

Gyalui Torda Zsigmond, Erdély szülötte, szintén 
igen közel állott Melanehton szivéhez. Különben is egyike 
volt kora legkitűnőbb férfiainak, ki költői és szónoki te-
hetségével a paduai egyetemen is méltó feltűnést keltett. 
Később a kassai kamara elnökévé lett és Melanchtonnal, 
valamint Cammerariussal ezeknek éltök végéig folytonos 
összeköttetést tartott fenn. Hozzájuk intézett levelei a ma-
gyar hitújítás-történet nagyon becses forrásai, 

A fentebbieken kívül összeköttetésben állott még 
Erdösi Sylvester Jánossal, kit Nádasdinak ajánl; Hontér 
Jánossal, az erdélyi szász föld apostolával, kinek egyház-
szervező munkáját a legnagyobb elismeréssel méltányolta; 
Wagner Bálint brassói lelkészszel, kit a szász egyházak-
szervezése körül tanácscsal és útmutatással látott el. Párt-

fogolta Henkel János, Mária királyné udvari papjának 
hasonnevű unokaöcscsét, Lippai Kristófot, Nemesváthi 
Niceus Pált, Rubigallus Pált, Scherer Salamont, Scipió 
Pált, Szenterzsébeti Mártont, Trugnitius Jánost és számos 
magyarországi ifjút, kiknek nevét nem is tudjuk, hanem 
csak annyit találunk róluk felemlítve, hogy magyarok voltak. 
Levelezett az előbb említetteken kívül Henkel Jánossal, 
Georgiewietz Bertalannal, Ramaschi Mátyás szebeni lelkész-
szel, Werner György sárosi kapitánynyal, Schaller Quirinus 
selmeci polgármesterrel, Nádasdy Tamás s Perényi Péter 
főurakkal, Bártfa, Eperjes, Körmöc s több más város ta-
nácsával. 

Nem csoda tehát, hogy a kinek ennyi magyar isme-
rősei voltak, az rokonszenvezett hazánkkal s érdeklődött 
ennek sorsa iránt is. Magyar barátai, ismerősei, a Witten-
bergbe menő ifjúság tudósították őt folyton hazánk köz-
és egyházi viszonyai felől, de ezen felül ő maga is gyak-
ran kért értesítést hazánk s ebben a reformáció hely-
zetéről. 

A török előnyomulásáról vett hírek mindig mélyen 
lehangolták, megrázták és nem titkolta, hogy Magyaror-
szág bukásában a németek önzését hibásnak tartja. Belátta, 
hogy Magyarország a keresztyénség paizsa a török ellen. 
1541-ben sürgette Luthert, ki az augsburgi birodalmi gyű-
lésen volt, hogy a Magyarországnak adandó hadi segély ér-
dekében tegyen meg minden lehetőt, és midőn Buda eles-
téről értesült, fájdalmasan feljajdul s vádolja nemzetét, 
mondván: a mi hőseink ime itthon ülnek és talán azon 
tanakodnak, hogy valamit komolyan kezdjenek ? Dehogy! 
írásokkal harcolnak egymás ellen. A mi németeink csak 
saját határaik védelméről gondoskodnak... ennyire kihalt 
a régi dicsőség!« . . . És látván honfitársai tétlenségét, 
Istentől kéri és várja, hogy Magyarországot megmentse a 
veszedelemtől. 

Épen ily, sőt még nagyobb érdeklődést mutatott a 
magyar reformáció iránt. Ennek terjedése neki is szivén 
feküdt épen úgy, mint Luthernek, de szeretettől megtelt 
szelid lelke sokkal többet tudott magához ölelni, mint 
Luther harcias hírtől duzzadó szive, mely inkább a sza-
kításban volt energikus. 

A magyarországi szomorú események között öröm-
virágok is nyíltak számára s ezeket a reformáció terjedése 
hajtotta. Már 1539-ben örömmel említi, hogy a protes-
tantismus a Tisza vidékén, Erdélyben s a török hódolt-
ságban erősen terjed. A török iránt való ellenszenvét 
némileg enyhítették azok a hírek, hogy a török sokkal 
barátságosabb a reformáció iránt, mint Ferdinánd s a 
római katholikus püspökök. Ugyanis tudjuk, hogy refor-
mátoraink még a törökök megtérítésével is kecsegtették 
magukat, sőt eféle hírekkel a külföldnek is szolgáltak, de 
Gyalui Torda Zsigmond már 1545-ben megfejté Melaneh-
ton előtt a török pártfogás okát, mely egyszerűen azon 
számításon alapult, hogy az evangélium miatt üldözött 
magyar népet saját területére vonzza s velők adófizetői 
számát szaporítsa. 

Melanehton nem csupán a magyarországi hírekre volt 



kíváncsi, hanem sokkal inkább azért kért tudósításokat, 
hogy ha szükségesnek látszik, tanácsaival, útmutatásaival 
előmozdítsa az evangelium szent ügyét. A magyarokkal 
folytatott kiterjedt levelezésének tárgya a lelkipásztori hi-
vatal betöltésére vonatkozó ajánlatoktól, a szertartási, 
hitelvi és egyházszervezeti kérdésekig is kiterjedt. És ily 
kérdésekben gyakran volt alkalma nyilatkozni. De még 
ha ki nem tudnánk is mutatni Melanchton közvetlen 
hatását, akkor is bizonyosak volnánk abban, hogy a kinek 
48 év alatt 442 tanítványa került ki a magyar földről 
és a kit ezek szerettek, az nem lehetett befolyás nélkül 
a mi viszonyainkra és ez a bizonyos belső meggyőződés 
indítana arra, hogy az eredményeket külső bizonyítékok-
ban is felkeressük és bemutassuk. 

Az egyházszervezeti kérdésekben Melanchton a 
szászországi egyház-látogatás alkalmával folyt ie , Ő szer-
kesztvén meg azon visitacionális szabályokat, a melyre az 
egyes egyházközségek organizálását is magukba foglalták. 
Ezen egyházlátogatási szabályzat lett a németországi pro 
testáns egyházak egyházalkotmányi alap-kátéja, melynek 
két alapelve, hogy a gyülekezet igazgató közege a lelkész, 
a gyülekezetek összegéből alakult egyházé a fejedelem, ki 
mellett eleinte a tényleges felügyeletet a superintendensek 
vitték. Ez az egyházszervezet ültettetett át hazánkba is és 
úgy az evangelikus, mint a református egyházban száza-
dokon át meg is maradt. Az eltérő viszonyok ugyan némi 
átalakulást hoztak létre, de azért pl. a gyülekezeti önkor-
mányzat, zsinat-presbyteri rendszer, még a reformátusoknál 
is nagyon sok ideig ismeretlen volt. A magyarországi 
protestáns egyházak alkotmánya, a fejedelmi területjog-
tól eltekintve, egészen a Melanchton-féle egyházszervezet 
képét tünteti fel majdnem harmadfélszáz éven keresztül. 
A fejedelem helyébe lépett eleinte a földesúr, p. o. egy 
Drágfi Gáspár, ecsedi Báthori György, Perényi Gábor, 
Nádasdy Ferenc vagy a megyei kisebb birtokos nemesség 
összessége, később pedig ezek érdeklődése csökkenvén, a 
lelkészek kezébe megy az egész egyházi igazgatás kérdése. 
Városi egyházaink is egészen a Melanchton-féle szervezet 
nyomán alakultak, t. i. hogy a városi magistrátus lett a 
nem tisztán egyházi ügyek intézője. E tekintetben nincs 
különbség nálunk sem a XVI. és XVII. század, sem Deb-
recen vagy Nagy-Kőrös és Kassa vagy Szeben között. 

Talán sehol, az egyházi élet egy terén sem volt 
Melanchton közvetlen hatásának oly tartós eredménye a 
magyarországi protestantismusra, mint épen az egyháv-
allcotmány terén, hol reformátusokat és evangélikusokat, 
sőt unitáriusokat is századokon át hatalmában tartotta. 

Szertartási kérdésekben Melanchton azt az állás-
pontot foglalta el, hogy egy és ugyanazon egyház a lehető 
egyöntetű eljárásra törekedjék, azokban az egész egyház-
nak hitelvi és szervezeti egysége fontosabb dolog, sem 
hogy a szertartások miatt azokban szakadást idézzünk 
elő. Az erdélyi protestánsokhoz 1558-ban intézett levelé-
ben e tárgyra vonatkozólag úgy nyilatkozik, hogy a nem 
lényeges dolgokban a gyengébbek kedvéért némi engedé-
kenységgel kell lenni, nehogy a megsebzett és szomorított 

egyház még jobban megsebeztessék. Es az evangélikusok 
ezen tanácsot meg is fogadták. P. o. a papiruha kérdése 
1563, az erdélyi szászok 1610, a felvidéki magyar, német 
és tót egyházak között heves harcokat idézett elő és még 
ma is, az akkori megoldásnak megfelelően látjuk, hogy 
némely evangelikus egyházvidékek lelkészei használják az 
albát, a papi fehér inget, másokéi pedig nem. Ugyanígy 
jártak el más kevésbbé lényeges szertartási vitás ügyek 
eldöntésében is. Ezt az engedékenységet már Melius Péte-
rék egyházánál nem látjuk s az itteni eltéréseket más 
okokból tudjuk megfejteni. 

Az egyház szervezetét, a közösen megállapított egy-
öntetű szertartásokat minden egyházban, egészen termé-
szetesen, időileg kell hogy megelőzzék az egyházi életnek 
középpontját, mint egy gerincét alkotó hitcikkek, vagyis 
a közös hit és meggyőződés, melynek összetartó hatalma 
mellett virulhat csak öntudatos egyházi élet és a mely-
nek mellőzése, háttérbe szorítása, a tisztán csak külső 
szervezet által egybekapcsolt egyházat henyélésre kény-
szeríti. Ezért tehát egyik legérdekesebb és legfontosabb 
feladat is számunkra, hogy megjelöljük Melanchtonnak a 
magyarországi protestáns egyházakra gyakorolt dogmati-
kai befolyását. Természetesen itt nem az ágostai hitval-
lásra gondolunk első sorban, mert bár ezt Melanchton 
szerkeszté, de mégis az inkább a Luther lelkének müve 
tartalmilag és csak legfeljebb alakja írható a Melanchton 
kizárólagos javára. 

Tudjuk, hogy az úrvacsora, illetőleg az urvacsorá-
ban Krisztus teste és vére jelenlétének kérdése szakítá 
már mindjárt kezdetben — örömére a római katholikus 
egyháznak — a reformáció híveit két külön csoportba. Luther 
szerint az úrvacsora sákramentom, melyben az ahhoz 
járulóknak kivétel nélkül Krisztus teste és vére adattatik 
a kenyérrel és borral s a kik ezeket nem így értelmezik, 
kárhoztatandók. Ellenben Zwingli az urvacsorát az Úr 
Jézus Krisztus haláláról való megemlékezésnek, a kenyeret 
és bort, mint ilyeneket, egyszerű emlékeztető jeleknek tar-
totta. Továbbá Luther azt tanítá, hogy az urvacsorai ke-
nyérrel és borral együtt adott valódi teste és vére a 
Krisztusnak az a földi test és vér, mely a kereszten meg-
feszíttetett, illetőleg kiontatott, melyet a hivők is, a hitet-
lenek is egyaránt kapnak az urvacsorában, míg ellenben 
Kálvin szerint az urvacsorai jegyeknek szájjal vétele al-
kalmával csupán a hivők veszik és pedig a szívnek szája, 
amaz a hit által a Krisztus valódi, azaz megdicsőült 
testét és vérét, illetőleg az ezek által megszerzett lelki 
j avaka t / a hitetlenek és méltatlanok pedig egyszerű kenye-
ret és bort élveznek csupán. 

Melanchton elveté ugyan Zwingli symbolisticus fel-
fogását, de másfelől a Luther és Kálvin nézetét egyez-
tetni kívánta, hogy egy egységes hitcikk megállapítása 
által a protestánsok közötti szakadás megszüntettessék. 
Azért mellőzi a Krisztus testének mindenütt jelenvalósá-
gáról kifejtett tant, valamint az ellenkező nézetűek kár-
koztatását is. Azt tanítja, hogy az urvacsorában a Krisztus 
valósággal jelen van, de nem fejtegeti, hogy testileg-e. 



szellemileg-e és nem részletezi, hogy mily mértékben ve-
szik a hivők és milyenben a hitetlenek. Azaz megmaradt 
Pál apostol szavainál, t. i. hogy a Jézus Krisztusa maga 
testének és vérének nevezte az újtestamentumi kenyeret 
és bort, és hogy a ki méltatlanul veszi a szent jegyeket, 
kárhozatot eszik és iszik magának, minden további rész-
leteknek, mint gyarló emberi által kellőleg fel nem fog-
ható szent titkoknak magyarázatát, egészen mellőzte. 

Ezen Melanchton-féle felfogás jut kifejezésre hazánk-
ban az első zsinatokon és hitvallásokban és mindaddig, 
míg a hitnek titkai felől kétségtelenül biztos magyarázat 
birtokát nem szenvelgő harciasabb és összefüzhetlen elmék 
az egyetértést meg nem zavarták, hazánkban az evangé-
likusok és reformátusok külön egyházra nem válottak szét. 
Pedig a svájci reformációnak már a mohácsi vész előtt 
is van nyoma hazánkban és a mohácsi vész után mind 
inkább szaporodott azok száma, kik előbb Zwingli, majd 
Kálvin folytatásához csatlakoztak, sőt 1548-tól a magyar-
országi országgyűlések a sákramentariusok, vagyis a svájci 
reformáció hívei ellen törvénycikkeket alkotnak. 

Ha e kérdést közelebbről veszszük hazánkban szem-
ügyre, mindjárt elsőben is az 1545-iki erdődi zsinat cik-
kelyei tűnnek szemünkbe, melyek közül a hatodikban a 
sákramentumokról van szó s a hol az mondatik, hogy 
»az urvacsorában valósággal (vére) adatik a Krisztus teste 
és vére*, de minden egyéb részletezés, vagy p. o. az 
ellenkező értelem kárhoztatása mellőzve van. E tételt Luther, 
Melanchton, Kálvin követői egyaránt elfogadhatták, csupán 
a zwiglianusok vannak kirekesztve, a kik a tulajdonké-
peni sákramentariusok. Minthogy p. o. ezen hatodik és a jó-
cselekedetekről szóló ötödik pont is eltér az ágostai hit-
vallástól, ezért van a 12-ik cikkben kimondva: »A többi 
hitágozatokban egyetértünk az igaz egyházzal, mint az 
nyilván látható* az ágostai hitvallásban. 

A Stöckel által 1549-ben szerkesztett ötvárosi hit-
vallás, melyet Kassa, Lőcse, Szeben, Bártfa és Eperjes 
városok nevében nyújtották át Ferdinándnak, szintén egé-
szen röviden minden, vitát mellőzve ennyit mond a 10-ik 
cikkben: »Az urvaesorájában azt tanítjuk és hiszszük, hogy 
az ekklézsia veszi az Úrnak valóságos testét és vérét, 
mely a szűztől született és a keresztfán szenvedett«. Az 
1552-iki óvári zsinat első cikke, mely az urvacsoráról 
szól, sajátságos ingadozást mutat, mert egyfelől keményen 
lutheri színezetű nézetnek ad kifejezést, másfelől pedig 
Kálvin felfogásának is helyt ad némi részben és a kettő, 
a mint kifejezve van, összeegyeztethetlen. Ugyanis előbb 
»tanítja, hogy az urvacsorában a Krisztus szava és ren-
delete szerint a kenyérrel és borral együtt valóban lénye-
gileg (vere substantialiter) jelen van, adatik és osztatik az 
ő igaz teste és vére, úgy a hívőknek, mint a hitetlenek-
nek*, később már tagadja »hogy a méltatlanoknak is ada-
tik a Krisztus igaz teste és vére és hogy azok is veszik 
azt, a Krisztusnak helyesen megtartott szavai és rendelete 
szerint*. Ezen ellentétet nem tudjuk másképen megérteni 
mint a különböző felfogás egyeztetésére törekvő buzgalom 
közben származott egyszerű elnézést. Az 1555-iki erdődi 

zsinat harmadik cikke sem szigorú lutheri értelemben van 
fogalmazva, hanem helyet enged Kálvin felfogásának is, 
a mennyiben a kenyér alanyának, a Krisztusnak jelenlé-
tét és a1 bűnös szivekben való hatását a hit által közve-
títettnek állítja. 

Az úrvacsora kérdésében hazánkban is megindult 
vita legerősebb nyilvánulását Erdélyben látjuk. Kálmán-
csehi Márton, debreceni lelkész Zwinglit követte e kér-
désben s a mint 1552-ben Púspök(?)-Ladányban, úgy ké-
sőbb is meglehetősen magára maradt. Petrovics oltalma 
alatt 1557-ben Kolozsvárra is eljött tanait hirdetni, de a 
döntő vitán, ez év júliusában betegsége miatt meg nem 
jelenhetett, 2—3 híve pedig nem merte felvenni a harcot 
az alsó-pannoniai és erdélyi egyházak egyetemével. A 
kolozsvári zsinat hitvallása *az úrvacsora tana felől 
megegyezés* Kálmáncsehinek cáfolata és inkább az 
úrvacsorának sákramentom voltát védi a Zwingli fel-
fogása ellen, mely azt merő jelképpé tette, mintsem 
a lutheri felfogást hangsúlyozná Kálvin ellenében, sőt 
Kálvint meg sem említi, midőn cáfolatait felsorolja. 
Meghatározása, a melyben egyszerűen az van mondva, 
hogy Krisztus az úrvacsorában a kenyérrel és az ő, éret-
tünk megtöretett testét és kiontatott vérét is adja nekünk, 
de a melyben el van kerülve minden határozottan szigo-
rúbb lutheri kifejezésmód, egyenesen Melanchtonra em-
lékeztet bennünket. E hitvallást megküldték szerzőik Me-
lanchtonnak is és ennek erre küldött s a tordai zsinaton 

1558-ban felolvasott válasza szintén csak annyit mond, 
hogy az Istennek fia valósággal és lényegileg személy 
szerint jelen van ezen elrendelt titokzatos intézményben 
és valóságos és lényegileg való jelenléte abban nyilvánul, 
hogy bennünket magához kapcsol, tagjaivá tesz. Ezen hit-
vallással s Melanchtonnak most említett levelével, főleg 
miután 1557. decemberében Kálmáncsehi is meghalt, egy 
kis időre helyre állott Erdélyben az egyetértés, hogy 
1559-ben újból feltámadjon a harc, melynek szakítás lett 
a vége. 

Az újabb hitviták a reformátusok részéről kezdőd-
tek. ezek nem voltak megelégedve Melanchton közvetítő 
nyilatkozataival és midőn Kálvin nézetét mereven állítot-
ták szembe Melanchton felfogásával, illetőleg formulázott 
tételeivel, az evangélikusokat is a lutheri, merevebb állás-
pont felé szorították vissza. 

Itt említhetjük meg azt, hogy hazánkban a refor-
mátus egyház megszilárdulására, habár nem szántszán-
dékkal is, Melanchton volt a legnagyobb befolyással. Első 
tekintetre feltűnő, hogy a XVI. század második felétől 
fogva nálunk a reform, úrvacsorai nézet hódít és 1560 
körül az egész magyarság körében diadalra jut, holott 
ifjaink közül alig fordul meg valaki a svájci iskolákban, 
hanem Wittenberget keresik fel majdnem mindnyájan. 
Csakhogy ha tudjuk, hogy főleg Luther halála után Witten-
berg az ú. n. kryptocalvinismus főfészke és ennen egyik 
legerősebb híve maga Melanchton: azonnal meg van oldva 
előttünk a rejtély. Ifjaink 1541—1590-ben Wittenbergben 
azon közvetítő irányzatot szívták be, a mely következe-



tesen kifejtve egyenesen Kálvinhoz kellett, hogy vezessen, 
így azt mondhatjuk — bár első tekintetre visszásnak lát-
szik is — hogy a magyar kálvinista egyház megalkotója 
Melanchton volt. Példák igazolják ezen állításunkat s hi-
vatkozhatunk Szegedi Gergelyre, az első terjedelmesebb 
református hitvallás társszerkesztőjére, ki azt állítja, hogy 
ő a maga úrvacsorai nézetét Melanchtontól vette. De egyet 
nem vettek reformátoraink Melanchtontól a közvetítő fel-
fogás mellett át és épen ezért vitték szakadásra a dolgot, 
azt a szerető lelket, azt az egyház egységeért lángoló 
buzgalmat, a mi Melanchtonban megvolt, a mi őt Luther 
nézetétől eltérítette. 

Felső-Magyarországon s a dunántúl egészen a XVI. 
század utolsó tizedéig megmaradt Melanchton hatása és nem 
jött szakadás létre az egyházak között. De a szigorú lutheri 
* Formula Concordiae«, az »Egyességnek kőszíve* gondos-
kodott arról, hogy az egyesség megszakadjon. Az 1580-ki 
körmöci zsinat ugyan visszaveti a »Formula Concordiae «-t, 
de a csepregi colloquium 1591-ben a dunántúl, az eperjesi 
és lőcsei zsinatok 1597/98-ban a felvidéken érvényre jut-
tatták azt. Tehát itt az evangélikusok voltak az egyesség 
megbontói épúgy, mint a tiszántúl és Erdélyben a refor-
mátusok. 

Az erdélyi evangélikusok maradtak legtovább hívek 
a Melanchton álláspontjához, habár először épen nekik 
kellett megküzdeniök a Melanchton iskolájából kikerült 
reformátusokkal. Már említettük, hogy a reformátusok 
támadása őket kissé visszaszorította a Luther álláspontja 
felé, de azért a tulajdonképeni közvetítő irányzatnak ők 
voltak a leghűbb követői. Egy unitárius író, Dávid Ferenc-
nek kitűnő érdemül róvja fel, hogy az erdélyi protestán-
sokat egy hitvallási alapon akarta megtartani és e végből 
sokat fáradozott, de a szász nemzetiségű evangélikusok 
makacsságán megtört az ő nemes szándéka. Pedig ezen 
felfogásban nagy tévedés van. Mert épen Dávid Ferenc 
volt az, a ki leghevesebben támadta meg Melanchton 
álláspontját, az egyetlent, melyen az evangelikus és refor-
mátus egyház hitelvi uniója is létre jöhetett volna, ellenben 
az evangelikus szászok még ötven év múlva is ragasz-
kodtak Melanchtonhoz és elvetették a lutheri felfogás kö-
vetkezetes kifejtéséből eredő úgynevezett ubiquitas tanát. 
Bizony azért, hogy a magunk nézetét valakire reá akar-
juk disputálni, épen nem dicsekedhetünk az egyesítés 
szándékával. 

Az erdélyi evangelikus egyházban 1585-ben kezdet-
ték némelyek a Formula Concordiae elveit vallani, de a 
berethalmi zsinat Reiphius Dániel brassói lelkészt kény-
szerítette, hogy az ubiquitas tanának hirdetésével hagyjon 
fel és ugyanekkor azt a Melanchton szellemű hitvallás-
gyűjteményt, mely »Corpus doctrinae Philippicum«-nak 
neveztetik, befogadta s kötelezővé tette. E mellett meg-
maradtak továbbra is és csak 1615-ben jutott túlsúlyra 
náluk a Concordia párt. A Formula Concordiae mellett 
volt az egyháziaknak legnagyobb része, de a világiak 
Bethlen fejedelemnél panaszt emeltek, s a fejedelem eltiltá 
a hozott articulusok kihirdetését. Majd midőn idővel sem 

szűntek meg a Formula Concordiae mellett buzogni. 
1622 ben egyenesen eltiltja annak bevételét. 

íme ezekben foglalhatjuk össze röviden Melanchton 
nak a magyarországi reformációra való hatását, a mely 
hogy nem volt csekély, a fentebbiekből elég világos. 

Melanchton volt a magyaroknak iegbuzgóbb külföldi 
pártfogója, ő gyakorolt elhatározó befolyást egyházaink 
szervezetére, tőle vettük a szabadelvűséget a szertartások-
ban és ő fűzte egybe sok ideig a magyar protestantis-
must. Midőn Luther és Kálvin felfogása kerekedett felül, 
a két protestáns testvér mindjárt harcba keveredett egy-
mással. A külső békesség napjai alatt belháborúban emész-
tették erejöket és Thurzó Imre, Pálházi Göncz Miklós, 
Patai István, Szenczi Czene Péter s mások hiában igye-
keztek Melanchton helyét pótolni. 

Majd jött a közös nagy ellenség, a római egyház, 
mely az uralkodó ház politikájának segítségével megtá-
madta a civakodó testvéreket, területet terület után, jogot 
jog után szedett el tőlük . . . és most már megértve 
a veszélyt, meghallották a Melanchton szavát is. Fátyolt 
vetve az egyetlenség okára, kezet fogva keltek a közös 
kincs, Jézus Krisztus evangéliumának- védelmére. Harcol-
tak, küzdöttek, szenvedtek együtt és megfogyva bár, de 
törve nem megérték azt az időt. a mikor együtt örülhet-
nek az evangélium szent ügyének diadala felett. 

Vajha Melanchton szelleme soha ne távoznék el 
közülünk! 

Pokoly József. 

I S K O L A Ü G Y , 

Melanchton, mint paedagogus. 
»Germaniae praeceptor* ezzel a hizelgő jelzővel ig-

tatta a történelem Melanchton nevét évlapjaira, s ha refor-
mátori működésétől eltekintünk is, e két szó dicsősége 
elég nimbussal övezi a nagy és bölcs tanító halántékait, 
hogy századokra vesse ki ragyogását mindabban, a mit 
alkotott, a mit a jövő nemzedék erkölcsi és intellectuális 
alakulására irataiban, tanításaiban elhintett. 

Újjáteremtőjét ünnepli benne a wittenbergi egyetem, 
a kinek hallására Európa minden szegletéből összesereg-
lettek a tudománysóvár ifjak, hogy szellemét magokkal 
vigyék mindenfelé s átplántáljak a késő nemzedékekbe. 
Kétezerre is ment nem egyszer hallgatóinak száma, köz-
tük német, francia, angol, magyar, erdélyi, lengyel, dán. 
cseh, olasz, sőt görög is. Tekintélyes katholikus egyház-
fők, mint Sadolet és Bembo bibornokok, tisztelettel hajol-
tak meg Melanchton fölénye, széles és nagy tudása előtt. 

Könyvei, melyeket a paedagogiai oktatás új alapokra 
fektetése érdekében írt: »De dialectica«, »De anima«, 
»Epitome philosophiae moralis> stb. s melyek a német 
tudományosságot nem csekély lépéssel vitték előbbre, ha 
nem is a styl fordulatos elegantiája által tűnnek épen ki, 
de világos, érthető latinsággal vannak írva s méltán lel-
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kesítették az őt a görög nyelv tanszékére Witterbergába 
hívó Reuchlint a választófejedelemhez intézett ajánlatában 
e magasztaló kitörésre- »A németek közt senkit sem tu-
dok, ki fölötte állana, kivéve Erasmust, de a ki hollandi, 
s mindnyájunkat felülmúl*. 

Luther oldalához kerülve, ő az, a ki ezt bibliafordí-
tásában tanácsosai, útmutatással támogatja s fogyatékos 
classikai képzettségét pótolja. Ezért nevezi Luther őt 
»graecissimusnak*,»eruditissimusnak«, »humanissimusnak« 
s hozzáteszi, hogy »a ki Fülöpöt nem ismeri el mint 
praeceptort, annak igen szamárnak, Bacchansnak kell len-
nie*. És egész szellemi irányuk eltéréseit, temperamentu-
muk egymást kiegészítő antagonismusát, helyesen ítélve 
meg, e szókkal jellemzi magát és Melanchtont: 

>Én arra születtem, hogy seregekkel, ördögökkel 
viaskodjam, szellemem hírvágyó és ostromló; nekem a 
tuskókat kell kiirtanom, utat törnöm az erdőben, ellenben 
Melanchton szépen és szelíden nyul a dologhoz, ültet és 
vet, öntöz jó kedvvel, miután Isten oly gazdagon megál-
dotta adományaival.« 

Egyetemi előadásait Melanchton Pálnak a rómaiak-
hoz írt levelével kezdette, azután az ó- és újszövetséget, 
dogmatikát, ethikát, dialectikát, physikát adta elő. De túl-
nyomó hatása itt is a paedagogiai képzés volt, melylyel 
Németország egyetemi kathedráin a classika philologia 
egész tanári nemzedékének adott irányt. Negyvenkétévi 
működése alatt egy egész generációját nevelte a tudomány 
szakembereinek, úgy hogy egész Németország hozzáfordult 
a classika philologiában tanerőkért. Tanítványai között oly 
nevek szerepeltek mint Camerarius (későbbi életírója), 
Trotzendorf, Neander. 

A classikus irodalom mesterei közül főleg Homeros, 
Aristophanes, Demostbenes, Euripides, Sophocles, Theo-
critus és Thucydides voltak fejtegetéseinek kedvenc tárgyai 
s hogy mily tekintély övezte professori működését, mutatja, 
hogy új iskolák szervezésével is megbízták. Többek közt^ 
a nürnbergi gimnázium alapjait is ő vetette meg 1525-ben, 
bár annak igazgatását el nem fogadhatta s maga helyett 
Camerariust küldte, ki mellé aztán oly tudósokat vonzott 
mint Eobanus, Hessus, Roting és Schonen. 

Paedagogiai működése tetőpontját Melanchtonnak a 
tankönyv-rendszer gyökeres reformálása szolgáltatta. Ő 
ebben csak a hitújítás nagy feladatainak egyikét valósí-
totta meg, mely minden vonalon új tankönyvek behoza-
talára adott elhatározó lökést. Az iskolák jobb szótárakat 
kaptak, a görög és zsidó tankönyveket újak váltották fel; 
s követte ezt a latin nyelvtan átdolgazása is, mely azelőtt 
nem felelt meg a helyes módszer szempontjainak. De a 
szónoklat és köitészettan, a dialectika, metaphisika és az 
arithmetika előadása még mindig a régi nyomokon haladt. 
Melanchton itt is megkezdte korszakalkotó reformjait és 
tankönyvirodalmí tevékenységének ékesen szóló emlékei 
a német Cisio Janus, in arithmeticam, in geometriám ca-
techesis puerilis, elementa rhetorices, erotemata dialectices 
s a grammatica latina, mely 1525-től 1707-ig nem keve-
seb mint 51 kiadást ért, a míg a »libellus grammaticae*, 

melyet még majdnem mint gyermek írt volt 1513-ban két 
növendéke számára, 25 kiadasban látott napvilágot. 

Kora tévelygésétől nem egészen ment Melanchton 
az astronomiában, melyet ő is Mirandole. és Luther min-
den tiltakozása dacára, a csillagjóslással sző össze, de a 
physika, és ethnika, physiologia és főkép elszórt beszédei, 
a »Declamationes« s ezekben székfoglaló beszéde is a 
wittenbergi kathedrán, az egész XVI. században még a 
katholikus iskoláknak is elismert tekintélyű tananyagául 
szolgáltak. 

Fő paedagogiai műve azonban mégis az 1528-ban 
Luther előszavával ellátva kiadott »Visitations Büchlein*, 
mint eredménye a János választófejedelem által elrendelt 
azon iskolalátogatásának, melyet Mycanius és Justus Menius-
sal együtt Thüringiában tett. 

A könyvecske, mely valószínűleg Luther tanterve 
alapján készült, a tanítóképzés helyes elveit fejti ki, s 
abból indul ki, hogy a prédikátorok a híveiket gyermekeik 
iskoláztatására intsék, hogy belőlük derék egyházi tanítók 
válhassanak. »Mert nem elég — úgy mond — a prédiká-
toroknak a német nyelv ismerete, hanem nagy gyakor-
lottságra s ügyességre is szükségük van*. Tanulatlan nem 
taníthat másokat sem, de épen azért Melanchton első emeli 
szavát a túlterhelés ellen s hangsúlyozza, hogy a gyer-
mekek csak latinul tanuljanak, nem pedig németül vagy 
görögül és zsidóul is, mert a sokféle tanulmány meddő és 
ártalmas, Azért óv a sok könyvtől s tanrendszerét a tanu-
lók három csoportjára fekteti. 

Az I-FŐ csoport tanulja a »Kinder-Handbüchlein«-ból 
az ábécét, a miatyánkot és hitvallást, meg más imákat. 
Ha ezeket jól tudja, Donatus Cato olvasásán folytatja. A 
mellett mindennap latin szavak, írás, éneklés képezik az 
első csoport tananyagát. 

A II. csoport főtárgya a grammatika. A délutáni 
első órát mindennap zenére kell fordítani: majd követ-
keznek Aesopus meséi, a vespera után pedig a Pandolo^ 
gia Nosellan. Továbbá szemelvények Erasmus colloquiái-
ból. Másnap délután ugyanezek ismétlendők. Otthonra 
sententiákat kapnak a csoport tanulói valamely íróból, 
költőből, a miket reggel fölmondanak. 

Következő nap reggelén ismét Aesopus magyaráza-
tával kezdik, miközben a praeceptor néhány főnevet, igét 
ragoztat, a deductio szabályait ismerteti. Ha már a mon-
datszerkezet szabályait betanulták a gyermekek, akkor 
mondatok construálásához fognak, a mi Melanchton sze-
rint igen hasznos és fejlesztő. Aesopus áttanulmányozása 
után Terentius jön s utána Plautus fabuláiból néhány. 
De a délelőtti idő mindig kizárólag grammatikára fordí-
tandó, melyet szabályaival együtt jól be kell gyakorolni 
s emlékezetbe vésni. »Nem ejthet semmi nagyobb csorbát 
— írja Melanchton — a művészeteken, mintha a gram-
matikát elhanyagoljuk. A mely tanító ezt feszi, el kell 
bocsátani*. Ez a szabály egész héten át megtartandó s 
nem szabad új könyvet adni a gyermekek kezébe. 

A szombat vagy szerda vallástanításra van szánva, 
a mikor is a tanítónak jól meg kell magyaráznia és be-



tanítania a miatyánkot, a hitvallást és tízparancsolatot. 
De — teszi hozzá jellemző gyöngédséggel Melanehton — ne 
szoktassa a gyermekeket a szerzetesek csúfolásához, mint 
azt sokan teszik. Ennekutána néhány zsoltár is begya-
korlandó. A haladottabbaknál Máté grammatikai magya-
rázata s Pál apostol Timotheushoz írt két levele, János 
első levele vagy Salamon egészítik ki a programmot. 
Egyéb azonban nem. mert ismételve hangsúlyozza Me-
lanehton, a túl sok nem célszerű. 

A III. csoport azokból alakítandó, a kik a gramma-
tikában legtöbbre haladtak. De a délutáni első órán ezek 
is a többiekkel együtt a zenetanulásban vesznek részt. 
Majd Virgiliust veszik elő, aztán Cicerót »Deofficiis« vagy 
»Epistolae familieres*-eit. Reggel Virgiliust kell ismételni 
s a grammatikai gyakorlat kedveért mondat constructiók 
szerkesztendők, különös tekintettel a beszéd alakzataira. 
Délelőtt mindig a grammatika a főtárgy, úgy hogy az 
etymologia és svntaxis befejezése után a metrika s később 
a dialectika s retorika legyen megkezdhető, úgy az I-ső 
mint a II. csoport hetenként egy írásbeli feladványt, leve-
let vagy verset kap, beszélni azonban csak latinul szabad. 

Ez rövid foglalatja Melanehton azon müvének, mely 
legrészletesebben terjeszkedik ki kora oktatásügyére és 
annak szükségeire. Ki ne látná ebben protestáns iskoláink 
egész mai rendszerének tvpusát. a mint az századokon 
keresztül tartotta fenn magát s helyes gyakorlati érzékkel 
oldotta meg a protestáns tanügy nagy feladatait. Itt is, 
mint egész működésében, Melanehton első sorban paeda-
gogusnak bizonyul. Praeceptori működése az értelem, a 
sziv és jellem képzését tartja első sorban szem előtt, 
mint classicaphilologus nem az ókor civilizációját kutatja 
mindenekfölött, hanem abban csak egy formális nevelési 
eszközt lát a humanismus és protestantismus nagy cél-
jaira. Neki az nem öncél, de a gondolkodás módszere és 
azért mint kora igazi nevelője, megérdemelte sírján Geor-
gius Fabriciustól ezt a szép emlékverset: 

Inclyta quidquid habét studiis Germania laudis, 
Ingenio peperit clare Philippe tuo. 

V. s. 

T Á R C A , 
Melanehton Fülöp életrajza. 

Felolvastatott 1897. február 16-án tartott emlékünnepen 
Kolozsvárott. 

Melanehton Fülöp 1497. február 16-án született. Böl-
cseje a kis Bretten városkában ringott, a rajnai Pfalczban. 
Atyja Schwarzerd György istenfélő és kitűnő fegyverkovács 
volt, a ki hűsége és képzettsége miatt az akkori német 
császár, Miksa és sok más főúr is nagyrabecsült. Mély értel-
met tulajdonítok annak, hogy Luther bányásznak fia volt, 
ki az ércet a földből ásta s Melanehton fegyverkovácsnak, 
ki a nyert ércből fegyvert, sisakot, pajzsot és páncélt ko-
vácsolt. Anyja Borbála a bretteni polgármester Beutter 
János leánya volt. Valahányszor atyjáról emlékezik meg 
Melanehton, soha sem teszi azt a legmélyebb meghatott-

ság nélkül. Fájdalom, hogy az érzékeny szivű, gyönge 
testalkatú gyermek korán, már 11 éves korában elveszté 
őt. A haldokló atya, ki hosszas betegség után hunyta le 
örök álomra szemét, végszavai életfogytáig szivében marad-
tak. > Intelek téged kedves fiam, hogy Istent féljed és ke-
gyes életet folytass!* 

Melanehton első tanítója Hungarus János volt, kit 
a nagyatya saját fia és unokái oktatására fogadott házába. 
Itt tanulta meg a latin nyelv elemeit; s a buzgó tanít-
vány sohasem feledte el első tanítójának lelkiismeretes 
szorgalmát és okos bánásmódját, melyben tőle részesült; 
»Szerettem őt mint atyámat s ő viszont úgy szeretett 
engem, mintha fia lettem volna* 1 így emlékszik meg róla 
még késő vén korában is, örvendve annak, hogy viszont 
fogja látni tanítóját az örökkévalóságban. 

Kevéssel az édes atya előtt Fülöp nagyatyja is meg-
halt s így került a tehetséges és tanulni vágyó fiú az 
akkoron híres pforzheimi iskolába, hol lakása és ellátása 
volt egy rokonánál, ki a tudós és nagyhírű Reuchlinnak 
volt testvére. Itt tanult görögül s itt részesült Reuchlin 
jóakaró pártfogásában, a ki az eszes fiút könyvekkel látta 
el s német hangzású nevét Schwarzerdet göröghangzású 
s ugyan azt jelentő Melanchtonra változtatta át. 

Tizenhárom éves korában az 1505. év október havá-
ban Fülöpünk a heidelbergi egyetemre ment, a mi kevésbbé 
feltűnő, ha meggondoljuk azt. hogy a főiskolában még sok 
olyan tárgyat tanítottak, a mi most az abba előkészítő 
intézetek föladata közé tartozik. Midőn letelt a három év, 
1502. szeptemberében Tübingába ment, hol éles eszével, 
mély ítéletével és kiváló emlékező tehetségével tűnt 
ki s midőn bejárta az akkori összes tudományok mezejét, 
»magister philosophiae* lett s ő maga is (1514) 17 éves 
korában tartott az egyetemeken előadásokat. Hat évig élt 
Tübingában s itteni sokoldalú tevékenységéből már is 
látszott, hogy a fiatal ember nagy dolgokra van hivatva: 
ekkor Reuchlin tanácsára Bölcs Frigyes szász választó 
fejedelem — miként 10 évvel előbb Luthert — a witten-
bergi egyetemre hívta őt, hol a görög nyelv tanszékét fog-
lalta el. Azon Ígérettel, mely egykoron Ábrahámnak szólt, 
adta tudtára Reuchlin szeretett ifjú barátjának a witten-
bergi egyetemre való meghívását. Távozzál hazádból, 
szülőföldedről — így írt neki — azon földre, melyet lát-
tatok te veled. És teszlek nagy nemzetté, megáldlak s föl-
magasztalom nevedet és légy merő áldás. I. Móz. 12., 1. 2. 
Igenis fiam, ezt hirdeti nékem a lélek s reménylem, hogy 
meg fog történni, én Fülöpöm, én tanítványom és én vi-
gasztalásom. 

És valóban így is lett és pedig nagyobb mértékben, 
miként az ifjú szerény tanár maga remélte és sejtette, 
midőn wittenbergi beköszöntőjében 1518. aug. 29-én a 
tudományok műveléséből hazájának nagy lelkesedéssel új 
szellemi tavaszt igért. Ki akarná kétségbe vonni, hogy az 
ő meghívásával épen e város egyetemére az isteni gond-
viselés egy látható terve valósult meg ? Itt találta Melanehton 
Istennek amaz emberét, Luthert, a ki épen akkor tevé 
az első bátor lépést a reformációhoz, midőn az előző év 
október 31-ik napján a wittenbergi vártemplom ajtajára 
szögezé ki híres 95 tételét. Luther azonnal emberére ismert 
és Melanehton viszont Lutherre. Luther, hogy a kezdetben 
feltűnően kicsi, gyönge s halavány testben egy rendkívüli 
lélek lakozik; őbenne minden — mondá néhány nappal 
később — emberfölötti; mily nagyon szeretem én őt !« 
Épen így hatja meg Melanchthont Luther nagysága, úgy 
tűnik fel előtte, mint »egy Illés, telve szent lélekkel*, kiért 
életét is föláldozná; a föld kerekségén nincsen mása. Alig 
is van dicsőbb e földi téreken, mint két nagy férfinak 
barátsága, kiknek mindegyike Istentől ugyanazon munkára 



van elhíva s a kik testvéri egyetértéssel, mindegyik a 
maga módja és Istentől nyújtott adománya szerint, ugyan-
azon ügynek szolgálnak. így tartoznak Luther és Melanchthon 
együvé elválaszthatatlanul, egymást kiegészítve és egyik 
a másiknak kiegészíthetlen lett. Luthernek talán nem sike-
rült volna a reformáció a tudományosság azon gazdag 
kincsei nélkül, melyeket Melanchthon rendelkezésére bocsá-
tott, de egyedül Melachthon sem vitte volna keresztül a 
nagy müvet Luther bajnoki lelke nélkül. »A hatalmas 
Luther, így ír Melanchthon egy életírója, ki a néphez be-
szélt, a fejedelmekkel és tudósokkal jutott ellenkezésbe, a 
nyugodtabb, finomabb és nagyobb klasszikai műveltség-
gel biró Melanchthon ismét kibékítette őket, közreműkö-
dése folytán a prot. tan szilárdabb alakot nyert s nem 
úgy tünt föl, mintha az pusztán a régi és megszokott 
rend ellen való ellenszegülés volna*. 

Huszonhét évig élt a két férfiú a kölcsönös tisztelet 
kötelékével égvmáshoz fűzve, a legönzetlenebb barátság-
ban, a melyet csak egyszer-kétszer zavart meg az emberi 
gyarlóság, de akkor sem a magán-, hanem tisztán a köz-
ügyek miatt. Luther halála után is hű maradt Melanchthon 
Wittenbergjéhez, habár Németország nem egy városa, to-
vábbá Dánia és Angolország is hívták őt körükbe. 

Melanchthon munkás életének nagyjelentősége abban 
áll, hogy egyfelől Luther mellett az evangéliumi egyház 
megalapításában és szervezésében kiváló része volt, más-
felől, hogy tanári működésével és tudományos dolgozatai-
val, különösen tankönyveivel, Németország tanítója, prae-
ceptor Germaniae lett. 

Nem lehet ily rövid időre szabott ünnepélyen 
Melanchthon életének e két irányát kimerítően rajzolnom, 
de mégis meg kell említenem azt, hogy az egyház benne 
már azért is tiszteli a reformátort hálás szívvel, mert a 
biblia németre való fordításánál az oroszlán rész az övé. 

Luther ugyanis Melanchthont az újtestamentum és 
a theol. tudományok tanulmányozására bnzdította s azokba 
elmélyedve csakhamar kijelentette: nincsen keresztyén, a 
ki köteles volna valamit elfogadni, ha csak az írásban 
nincs nyoma; a szentírással kezében vizsgálta meg az 
egyház intézményeit és támadta' meg visszaéléseit. »Az 
írás csodálatos gyönyörrel tölti meg a lelket, kiált fel, a 
mennynek eledele az«. Luther viszont azt mondja: »Ez a 
kis görög ember felülmúl engemet a theologiában is; ő a 
sátán leghatalmasabb ellensége; van ereje és sokat fog 
elbirni.« S midőn Luther 1522-ben visszatért Wartburg-
ból, magával hozva az újtestamentum kész fordítását s 
később az egész szentírást német nyelvre fordítva, Melanchton 
azt átnézte, Luthert szóval, tettel buzgón támogatta, mit 
ő készséggel be is vallott, hogy szívesen hallgatja meg 
barátja tanácsát s teszi magáévá e téren helyesebb néze-
teit s hogy Fülöpje valóságos adománya az Istennek a 
biblia fordításánál. 

Az újtestamentum fordítása előtt kevéssel adta ki 
Melanchthon az első evang. tudományos hittant, melyben 
szerzője kimutatja, hogy miként Pál apostol tanítja, csak 
a Krisztusban való hit által üdvözül az ember, azaz ama 
benső életközösség által, a melynél fogva élünk többé 
nem mi, hanem a Krisztuséi mi bennünk és nem a külső 
cselekedetek által, a melyek a belső életközösség nélkül 
semmit sem érnek. Az ev. hitnek ezen első tankönyve 
nagy hatással volt korára és az utódokra s számtalan 
kiadást ért, mely — úgymond Luther — méltó a halha-
tatlanságra. Ugyancsak Melanchthon írta meg az első ösz-
szefüggő népies hittant, az ú. n. egyházlátogatási köny-
vecskét, »Visitations Büchleint«, melynek elvei szerint 
rendeztettek az egyházak és iskolák ügyei 1527-ben. S 
hogy végül Melanchthon volt ama hitvallásnak is szerzője, 

melyet egészen a neki sajátos bölcs mérséklet és szelídség 
leng át s melyet az ev. rendek az 1530-ikévi Agosta városá-
ban tartott birodalmi gyűlésnek nyújtottak át, ki ne tudná azt. 
Szóval a két nagy férfiú a legszebben kiegészité egymást, 
mint azt Luther maga oly találóan jelzi midőn azt mondja: 
»Én azért születtem, hogy gonoszokkal s ördögökkel hábo-
rúskodjam, azért az én könyveim nagyon viharosak s har-
ciasak; nekem tuskókat s fatörzseket kell irtanom, útat 
kell törnöm s egyengetnem; de Fülöp mester szép csen-
desen lépdel, épít s ültet, vet és öntöz nagy kedvvel, azon 
adományoknál fogva, melyeket Isten adott neki oly bősé-
gesen «. 

Azonban Melanchthon reformátori egyházi munkás-
sága csak felét képezi az ő érdemeinek; mi benne egy-
szersmind az evang. iskola fő megalapítóját tiszteljük. Már 
az említett »Visitations Büchlein«-ban inti a szüléket arra, 
hogy a gyermekek iskolába járjanak, miután az egyház és 
a világ kormányzására derék emberekre nagy szükség 
vagyon. Benne egy iskolai rendtartás foglaltatik, az első 
evang., melyben behatóan tárgyalja az alsó és középisko-
lai intézményét, mely e téren sokáig példakép volt, melyet 
utóiérni minden áron törekedtek. E rendtartás Luther ha-
talmas szavainak tettleges kiegészítése volt, melyeket a 
német polgármesterek és tanácsosokhoz intézett, hogy ker. 
iskolákat állítsanak s tartsanak fenn, miután évenként 
utakra fegyverekre és földmunkálatokra oly sokat költenek, 
az Isten szerelmeért legalább is annyit fordítsanak a szű-
kölködő szegény ifjúságra, hogy egy vagy két értelmes, 
jó iskolamestert is nyerjenek. 

Valóban Melanchthon hajlamánál fogva egész életén 
át leginkább vonzódott az iskolákhoz. »Az ifjúság szellemét 
képezni, szivét az erkölcs és erény iránt való szeretettel 
gazdagítani, ez — kiáltott föl — a leghasznosabb, leg-
boldogítóbb és legszentebb hivatás. Oh vajha e nehéz idők 
soha ettől el ne választanának !« Ugyanazon szellem, mond 
más helyen s ugyanazon ihlet, melv a templomot lengi át, 
uralkodjék az iskolában is! így történt, hogy az ő elő-
adásai, a melyek minden tudományágat felöleltek, a melye-
ket sokszor több mint 2000 tanítvány látogatott a világ 
minden országából s kik közül sokan éveken át házá-
ban laktak s asztalánál étkeztek, így az történt, hogy az 
ő tanítása számtalan ifjút képzett, lelkesített s készített el 
a magasztos tanítói hivatalra. Azon század leghíresebb 
és legbefolyásosabb iskoláit oly férfiak alapították és ve-
zették, a kik mindnyájan Melanchton tanítványai valának, 
szellem az Ő szelleméből, vér az ő véréből. 

A legmélyebb hatással valának végül számosnál 
számosabb tankönyvei, telve világossággal. Hellén és latin 
nyelvtanát majdnem két századon át használták az iskolában. 
A hellén és latin remekírókról írt magyarázatait, szónoklat-
tani, gondolkozástani, természettani, lélektani, történeti tan-
könyvei, mennyiségtani, csillagászati és zenészeti érteke-
zései nemcsak nagy míveltségéről és komolyságáról tanús-
kodnak, melylyel szakmáját szolgálta, hanem azok egy 
emberöltőn át a legkitűnőbb és majdnem egyedüli tan-
eszközei voltak az iskolának s annak szellemére rend-
kívüli módon hatottak s lényegesen rászolgáltak arra, 
hogy szerzője igazán kiérdemelte azon tiszteletet, a mely-
nél fogva praeceptor Germaniae lett. Világos, hogy számos 
magyar ifjú tanítványa révén Magyar- és Erdély hon is-
koláira is nagy befolyással volt Melanchton áldott mun-
kássága. 

Említettük már, hogy Melanchton Wittenbergjéhez 
hű maradt mind haláláig, itt találta meg élete hű társát 
is 1520-ban Krapp Katalint, a város polgármesterének 
leányát vezetvén oltárhoz. Luther volt különösen az, a ki 
őt e lépésre buzdította. Bövid, tréfás latin disztichon for-



mában értesítette hallgatóit a fekete táblán, hogy ő »ma 
nem fogja Pál apostol szent tanait előadni, hanem édesen 
pihenést fog engedni magának. E házasságból két leánya 
Anna és Lenke és két fia Fülöp és György született. 
Boldog családi élete volt azon biztos és békés révpart, 
melyben mindenkor vigaszra lelt a nagy, szelid férfiú, s mi 
tagadás benne, lágy, gyöngéd szíve lévén, kétszeresen szük-
sége volt erre későbbi, oly igen mozgalmas életének fára-
dalmai és viharai közt. Itt a család körében, e »kicsi 
templomban « (»ecclesiola dei«), gyermekei közt, kiket 
Isten kedves és becses ajándékának mond — lelte föl az 
ő tiszta gyermeki kedélye, legnagyobb örömét. Egy francia 
uri ember egykor könyvet olvasva gyermeke bölcseje mel-
lett találta, »Ámint látja uram —szólt ekkor Melanchthon 
az idegen férfiúhoz, a ki a tudós tanárt alig győzte bá-
mulni — én atya is vagyok.* Élete társa is kitűnt kegyes 
házias érzülete által, kit haláláig híven, igazán szeretett. 

Melanchton utolsó éveiben sokat szenvedett, kivált-
képen lelkileg és pedig azoktól, a kik a Szentírás betű-
jéhez ragaszkodva, még Luthernél is lutherabbak akartak 
lenni. Azért egyik főohajtása az volt, vajha szabadítaná 
meg őt a jó Isten >rabies tbeologorum*-től, magyarul 
mondva a theologiai tudósok dühétől. És a szabadítás 
órája meg is jött. Ő ép oly kevésbbé volt szent, mint 
Luther, de igazán kegyes férfiú volt. Isten volt néki min-
den életnek kútforrása és Krisztus az igazság és meg-
váltásalapja. »Isten az, kiben élünk, mozgunk és vagyunk!« 
e szavakkal ajkain ment nyugalomra és ezekkel kelt fel 
reggel. E hitben élt s halt is meg. Az 1560. év nagypén-
tekjén beszélt utoljára Krisztus szenvedéséről s haláláról 
Ézsaiás 53. fejezete alapján; nemsokára erőt vett rajta a 
láz, sejté halála közeledését és készül reá. Majd komoly 
beszélgetéseket folytat, majd pedig írás-helyeket olvastat 
föl magának. Csak egy óhajom volna — úgymond — 
vajha a Krisztus egyházai egyetértenének! Ezután kezeit 
s szemeit fölemelve, János 17, 21. versét rebegte, halkan 
imádkozva: »hogy mindnyájan egyek legyenek, miként 
te, Atyám !« S midőn így nyugodtan várta a túlvilág 
követét s övéi kérdezték tőle: Atyánk, óhajtasz-e még 
valamit? ő erre azt válaszolta: »Semmit, csak a meny-
nvetU Ekkor a jelenlevők mind térdre borulának s Me-
lanchton övéinek fohászai közt szenderült jobblétre 1560. 
ápril 19-én, estve 7 órakor 63 éves korában. 

* 
* * 

Tisztelt közönség! E vázlattal természetesen nincs 
kimerítve a nagy Melanchton élete, nem is lehet azt egy 
ünnepi óra keretébe szorítani. Köszönöm azonban szives 
megjelenésüket, becses figyelmüket. De midőn ím köszö-
netet mondok s végig nézek e fényes teremben, három 
kép tűnik fel szemem előtt, kettő a múlté, egy pedig a 
jelené. Legyen szabad még pár szóval e képeket ecse-
telnem, már csak azért is, hogy köszönetem annál mé-
lyebb, értékesebb legyen. 

A múltba szállok vissza. Épen 200 éve, hogy kisded 
ev. egyházunk újra feléledt oly sok balszerencse közt s 
oly sok viszály után. Akkoriban köztünk s ref. testvéreink 
közt oly éles volt az ellentét, hogy lelkészünknek ki kel-
lett mennie e város határára, hogy ott Isten szabad ege 
alatt szolgáltassa ki a híveknek az úri szent vacsorát, 
mert a testvérek azzal fenyegettek, hogy felgyújtják annak 
a házát, a kinek fedele alatt itt a városban merészelnék 
megteríteni a szeretet asztalát . . . íme a »rabies theolo-
gorum* mily szörnyű tényeket, írt a történet könyvébe. 

1816-ban már egy más és szebb képet látunk, nincs 
sehol lerajzolva, de szájról-szájra jutott egész hozzánk. 

A mieink templomépítésre készültek ott a belmagyar- és 
és híd-uteza sarkán. A templom helyén azonban egy kis 
ház állott, mely a reform egyházközség tulajdona volt. 
Ez utóbbi értesülvén a templomépítésről, a telket jutá-
nyos áron szíves örömmel engedte át az evang. híveknek, 
íme, mily szép és gyönyörű a testvéreknek egyességben 
való lakásuk. 

De ennél még szebb képet látok előttem, most ez 
ünnepélyen . . . Tempóra mutantur . . . azoknak, a két-
száz év előtti ősöknek, a kiknek java részét akkor a rabies 
theologorum inspirálta, utódai nemcsak hajlékot adtak e 
fényes teremben, hanem theologusai velünk egyesültek, 
hogy megüljük azon nagy férfiúnak, Melanchthonnak emlé-
két, a ki a testvérek egvességeért imádkozva lehelte ki 
lelkét. 

Igen, legyen ez ünnep, melyet együttesen tartottunk 
— félre téve minden féltékenységet — most parányi ma-
gocska, mely százszoros gyümölcsöt teremvén, egy jobb 
kornak kezdete — mely után buzgó imádság epedez száz-
ezrek ajakán ! Faxit Deus ! 

Kolozsvár. Grátz Mór, 
ág. h. ev. lelkész. 

B E L F Ö L D . 
Mit keresitek a más szemében a szálkát ? 

A »Debreceni Protestáns Lap«, a tehetetlenség és 
mozdulatlanság, a megújulni és haladni nem akarás e 
közlönye egy szörnyű vezércikkel lepte meg a magyar 
prot. világot. 

Sajnáljuk, hogy e vezércikket Ferency Gyula írta 
meg, de azt természetesnek tartjuk, hogy a szerkesztő, a 
ki sem az evangéliumi reformált igazságok, sem aitevékeny 
és mozgékony református keresztyén élet mivoltával, úgy 
látszik nincs tisztában, a gonosz cikket egy még gonoszabb 
szerkesztői megjegyzéssel látta el. 

A cikkíró összefoglal bennünket ultamontánokkal, 
baptistákkal és nazarénusokkal, sőt még a panszlávokkal 
és socialistákkal is s azután a szerkesztővel együtt azt a 
vádat zúdítja ellenünk, hogy mi »a hazaszeretetet holmi 
alárendelt érdeknek tartjuk s azt valljuk, hogy a hazát 
szeretni csak olyan mellékes dolog. Mire alapítják az urak 
e vádat? És hogy mernek oly tisztességtelenül eljárni, 
hogy állításukat bizonyítani elmulasztották? Talán azzal, 
hogy önök rettenetes tévedését a görög-katholikusok dol-
gában lapunk kellő világításba helyezte, arra érzik magu-
kat feljogosítva, hogy a helyett, hogy a gonosz állítások 
süppedékéből kikecmeregni igyekeznének, abba még inkább 
elsülyednek? 

Alaptalan és rossz indulatú rágalmaikat tehát hatá-
rozottan és férfiasan visszautasítjuk, valamint visszauta-
sítjuk azt is, hogy mi »kegyesen felforgatjuk szemeinket, 
rázudulunk a gyülekezetekre*. 

Kijelentjük egyszersmind, hogy mi az evangélium 
érvényesítésére ezentúl is igyekezünk mindent megtenni, 
ha önök még ezer esztendeig alusznak is. Kijelentjük, 
hogy sem az evangéliumot, sem a hazaszeretetet azzal 
bepiszkolni nem engedjük, hogy a hazaszeretet nevében 



követeljünk valakitől vallásváltoztatását. Mert ha valaki az 
evangeliumi és református igazságokat elfogadja lelke mé-
lyén, a pápista vagy görög vagy zsidó tanokat elveti, 
akkor ezért lesz kötelessége az evangelium szerint refor-
mált egyház tagjává lenni. 

És tudják meg Önök, hogy sohasem fogunk felülni 
az Önök fallaciáinak és alkalom adtán ki fogjuk mutatni, 
hogy Önök csak azért bújnak a hazafiság leple mögé, 
hogy azzal az evangeliumi keresztyén élet fellendítése 
terén való mulasztásaikat palástolják. Önök mernek be-
szélni evangéliumról és hazafiságról? Hát nem tudják 
Önök, hogy az egész magyar protestáns világ nevetne, 
ha sírni nem volna oka afelett, hogy Önök tavai, a ma-
gyar nemzet nagy esztendejét azzal ünnepelték meg, hogy 
egyházi értekezletöket, mert az elnökök kidőltek, meg nem 
tartották ? Hát kinek lett volna kötelessége kiállani a síkra, 
hogy épen a millennáris évben nagy fénynyel tar-
tassék meg az értekezlet, — mint az elnökök kidőlte 
után a kerület közlönyének. Hát tudja meg a Szer-
kesztő ur, hogy ha a hazafiság nem frázis és ha a 
hazafisághoz nem az kell, hogy a reformált egyházat 
elaltassuk és agyonkormányozzuk, hanem az, hogy fel-
éleszszük: hát akkor ő már tavai eljátszotta gyermek-
játékait. Tudja meg, hogy a tiszántúli egyházkerületből 
is mind többen csatlakoznak hozzánk, a kik a chablo-
nokkal meg nem elégesznek, hanem új útakat igyekeznek 
törni. Alaptalan támadásai tehát meg nem rémítenek s 
ha elvégre kényszerítve voltunk, hogy azokat keményeb-
ben, mint szoktuk, visszautasítsuk, annak magyarázatát 
lelje abban, hogy utóvégre a közvéleményt teljesen meg-
téveszteni nem engedhettük. Mi már eddig is sok jóra-
való munkát indítottunk meg s bizonyára üres frázisok 
helyett többre becsüljük azt, hogy a magyar hazafiságot 
igaz tartalommal töltsük meg. Hallgattunk, tűrtünk soká 
és szenvedtünk sokat, de a gyanúsításokat elvégre is az 
ügy érdekében vissza kellett vetnünk. S ha a szerkesztő 
munkatársával együtt alaptalan vádjait vissza nem vonja, 
hát mindkettőjöket (Ferenczy Gyulát, a ki egy darabig 
velünk együtt haladt s nagy rokonszenvét az általunk 
kezdeményezett mozgalom iránt szóval s az Új Óramuta-
tóban cikkel is kifejezte: különös sajnálattal) meghalt 
embernek tekintjük. 

Végzem — némi módosítással és alkalmazással — 
azokkal a szavakkal, a melyekkel Macaulay, a nagy tör-
ténetíró, Barére-nek, eme nagy hazudozónak, jellemrajzát 
végezte: nem tudom, hogy fog-s még valaki valaha a 
»Debreceni Prot. Lap«-pal foglalkozni, de merjük állí-
tani, hogy a gyalázat ama polcáról, melyre mi most 
felhelyeztük, nem egyhamar veszi le valaki. 

Szabó Aladár. 

IRODALOM. 

** Melanchton Fülöp levele, melyet 1553. októ-
ber 12-én Körmöcbánya szab. kir. városához intézett. Föl-
fedezte és közli Krizskó Pál, Körmöcbánya városi levél-
tárnok. A Luther-társaság XXVII. kiadványa. Budapest, 
1897. 23. lap, ára 10 kr. Hornyánszky V. nyomdája. A 
Luther-társaság valóban elismerésre méltólag cselekedett, 
mikor e kiadványban a hazánk iránt oly melegen érző 
reformátornak, Melanchton Fülöpnek születése 400-dos 
emléke alkalmából egy eddig sehol sem közölt sajátkezű 
levelét hasonmásos kiadásban közzétette. A becses tör-
ténelmi ereklyét Krizskó Pál körmöcbánvai levéltárnok 
fedezte fel s látta el magyarázó jegyzetekkel. A levél egy 
32/42 centiméternyi terjedelmű papir-ívre van írva s eléggé 
ép állapotban maradt ránk s a mult év óta erős fake-
retbe foglalt két üvegtábla között őriztetik a körmöcbányai 
levéltárban. A levél német nyelven van írva s szövege 
magyarra fordítva a következő: ^Tekintetes Körmöcbánya 
városa tisztelt, okos és nemes birájának és tanácsának, 
kegyes uraimnak. Isten kegyelme nektek, az ő egyszülött 
fia, a Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk és igazi segítőnk 
által] mindenek előtt! Tisztelt okos, nemes, kedvelt urak! 
Kegyelmetek tudják, hogy az Isten bölcsessége maga mind 
a kettőt kijelentette, t. i. azt, hogy a világ ezen utolsó 
idejében az államok romlása sokkal nagyobb lesz, mint 
azelőtt volt, és hogy Jézus Krisztus az Úr Isten minden-
ható fia mégis folytonosan a holtak feltámadásáig egy 
örök egyházat akár magának az evangélium által gyűj-
teni és e végett egy néhány menedékhelyet és hatóságot 
csudálatosan fenn akar tartani. Erre a szükséges vigasz-
talásra kell gyakran gondolnunk és magunkat azzal erő-
sítenünk és az örvendetes keresztyén tudományt plántál-
nunk és tudnunk, hogy ez a munka nem lesz hiábavaló. 
Miután a namszlavi Niceus Pál, ezen írás bemutatója, a 
ti egyházatoknak szolgálni meghivatott és ezért itt keresz-
tyén rendtartás szerint nyilvánosan felszenteltetett: kérem 
kegyelmeteket, hogy őt kegyes pártfogásukba vegyék, mert 
szorgalmasan tanult és jó erkölcsű, úgy hogy remélem, 
hogy illendőképen fogja magát viselni. A mindenható Isten 
Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek atyja, adjon az ő 
szent fia kedveért Magyarország királyságának békességet, 
tartsa meg kegyelmesen várostokat és egyházatokat és 
kegyelmeteket és a tiéiteket. Kelt Wittenbergában 1563. 
évi október hó 12-én Kegyelmetek jóakarója Melanchton 
Fülöp*. — Az itt ajánlott Niceus Pál rövid ideig műkö-
dött s kiválóbb szerepet nem játszott Körmöcbányán, de 
emlékezetre méltóvá lett az által, hogy ő bírta rá Melanchtont 
ez érdekes ajánló levél megírására s ő is hozta el azt 
Körmöcbányára. A füzethez csatolt levél facsimile-je eléggé 
sikerült, Krizskó magyarázata gondosan van szerkesztve. 



E G Y HÁ Z. 
Melanchton ünneplése a templomokban részint 

febr. 14., részint febr 21-én volt a hazai ág. h. evang. 
egyházban. A dunántúli és a bányai egyházkerületek 
gyülekezeteiben febr. 14-én, a dunáninneniben febr. 21-én 
tartattak a templomi ünnepélyek, melyekben alkalmi imák-
ban és prédikációkban emlékeztek meg a reformátor érde-
meiről. Isteni tisztelet után mindenütt gyűjtések történtek 
a Brettenben állítandó »Melanchton-ház« és a »Szórvá-
nyok alapja« javára. A Melanchton-ház, melynek alap-
kövét folyó hó 18-án tették le Brettenben, nagyszabású 
monumentális épület lesz, gyönyörű emlékcsarnokkal és 
Melanchton-múzeummal összekötve. Az eszmét Müller M. 
berlini theol. professor vetette fel, a tervet Wolímer ber-
lini műegyetemi tanár készítette, az, a ki Berlinben a 
Frigves-császár-templomot építette sáheilbronni híres város-
házat restaurálta. A Melanchton-ház emlék-csarnokában 
földszint a Melanchton-képek, Melanchton életének öt ki-
válóbb mozzanatát megörökítő falfestmények, a Melanch-
ton kortársait és barátait ábrázoló arcképek stb. lesznek 
elhelyezve. A Melanchton-múzeumban pedig, mely az eme-
letet foglalja el, s lesz benne »Fürsten-Zimmer«, »Stádte-
Zimmer*, »Theologen-Zimmer« stb., melyekben a Melanch-
tonnal érintkezésben állt fejedelmek, városok, theolo-
gusokra vonatkozó képek, emiekek, könyvek, levelek stb. 
nyernek elhelyezést. A »Szórványok-alapja« oly egyházi 
közalap lesz, melynek kamatjaiból az evang. diaspora 
gyülekezetei, templomai, iskolái és tisztviselői nyernek 
segítséget. A gyűjtést Németországon nagy erélylvel és 
szép sikerrel kezdték meg s hazánkból is szép összegek 
fognak összegyűlni a Melanchton-ünnepélyek offertoriu-
maiból. 

Papszentelési bizonyítvány Melanchtontól. A 
pozsonyi evangelikus lyceum levéltárában egy 1560-ban 
Crossensky Erasmus részére Melanchton által sajátkezű-
leg kiállított papszentelési bizonyítványt őriznek, melyet 
a Melanchton-ünnepek alkalmából Stromp László pozso-
nyi theol. tanár a »Protestáns Szemle* februári számában 
egész terjedelmében közölt és magyarázó jegyzetekkel 
látott el. Az okirat kis quart-alakú egy columnás nyom-
tatvány, melyben a nyomtatott szöveg közben üresen ha-
gyott helyet a felavatott egyén nevével s más adataival 
maga Melanchton sajátkezűleg töltötte ki, valamint tőle 
vannak az oklevelet bezáró ajánló sorok is. Ez is egyik 
érdekes adalék arra, mily benső és szívélyes viszonyban 
állott Melanchton hazánkkal és innen való tanítványaival. 

I S K O L A . 

Melanchton-ünnepélyek iskoláinkban e hó 16-án 
csaknem mindenütt tartattak, különösen az ágostai hitv. 
evangélikus iskolákban. Budapesten a ref. theol. akadé-
mián az önképzőkör rendezte az ünnepélyt, melyen elo-
és utó-imádság, megnyitó beszéd (tartotta Szabó Aladár), 

emlékezés Melanchtonra (Dunóczi Antal), alkalmi szava-
lat (Sántha K. ódája Kidifay László) keretében emlékez-
tek meg Melanchton érdemeiről. Az ünnepélyen a tanári 
karon kívül jelen volt Szász Károly püspök is. A ref. 
főgimnáziumban a »Konfirmált ifjak egyesülete« tartotta 
az ünnepélyt, melyen néhány szülő és Szász Károly 
püspök is jelen volt. Az éneket Szotyori N. K. vezette, 
előimát Szabó Aladár mondott, az alkalmi beszédet Né-
meth János tanuló tartotta, Sántha K. Melanchton-ódáját 
Felföldi Elemér tanuló szavalta, Melanchton életrajzát 
Miklós Ödön tanuló olvasta fel, a zárszót és záróimát 
Szász Károly püspök úr mondotta, az előbbiben örömét 
és helyeslését fejezte ki a fölött, hogy a tanuló ifjúságot 
ily evangéliumi keresztyén szellemben vezeti a konfirmál-
tak egyesülete. — Nagyszabású volt az ünnepély a kolozs-
vári theol. akadémián, melynek tanári kara és ifjúsága 
kezet fogva az ottani ágostai hitv. evangélikus gyüleke-
zettel, széleskörű ünnepet tartott az intézet dísztermében. 
Az ünnepélyen nagyszámú és diszes közönség jelenlétében 
Ktncssey Béla Melanchton általános jellemzésével, Grátz 
Mór Melanchton-életrajzzal, Pokoly József Melanchton 
magyarországi hatását feltüntető felolvasással működött 
közre, melyek Lapunk mai Melanchton-számában olvasha-
tók. — A pápai főiskolában a Melanchton-ünnepély sor-
rendje ez volt: 1. »Erős várunk . . énekelte a főiskolai 
énekkar. 2. Melanchtonról felolvasást tartott dr. Antal 
Géza főgimn. vallástanár és lapszerkesztő. 3. Sántha Ká-
rolynak »Melanchton* című költeményét szavalta Csomasz 
Dezső II. é. pn. 4. Végezetül a 137. dics. énekelte a főiskolai 
énekkar. A szépen sikerült ünnepélyen mintegy 25 intelli-
gens nő, több előkelő városi úr, a főiskolai tanári kar és ifjú-
ság vett részt. — Szép ünnepélyt tartottak a pozsonyi theol. 
akadémia tanárai és hallgatói is, melyen dr. Masznyik Endre 
megnyitót, Hörk József Melanchton-életrajzot, Stromp László 
Melanchtonról mint »Piaeceptor Germaniae«-ról tartottak 
felolvasást. — Hasonló ünnepélyekről vettünk tudósítást 
a sárospataki, a soproni stb. főiskolák köréből, hol szin-
tén lelkes ünnepélyek tartattak az egyház és iskola refor-
mátorának emlékére. 

Debreceni főiskolánkban az akadémiai szakon e hó 
9-én történt a második félév ünnepies megnyitása. A tör-
vények felolvasása után Sass Béla akad. igazgató tartott 
hathatós beszédet. Ezután felolvasták a mult évi pályázatok 
eredményét és az ez évi pályatételeket. A mult évi több 
komolyságot., utánjárást és nagyobb erőt igénylő pálya-
kérdések vagy megoldatlanul maradtak, vagy oly felületes 
munkában nyertek kifejezést, hogy abban elismerésre méltó 
alig volt. Ez mindenesetre sajnos jelenség. Legtöbb dicsé-
retreméltót talált a tanári kar a történelmi pályakérdésre 
beérkezett műben, melynek szerzője Fél Boldizsár 3-adéves 
joghallgató, a »Debreceni Főiskolai Lapok* szerkesztője. 
Verses pályamüveikkel jutalmat kaptak: Juhász Sándor 
2-odéves theologus ; Fél Boldizsár, Kun Béla 2-odéves jog-
hallgató (három művel), Acsay Lajos első éves joghall-
gató (három művel), Majláth Gyula első éves joghallgató. 
A jövő évi theologiát érdeklő pályakérdések a következők: 



1. Evangélium Johannis genuinum esse demonstretur (lati-
nul.) Jutalma 100 korona. 2. A megigazulás a r. kath. 
és prot. egyház felfogása szerint kifejtetvén, mutattassék 
ki, melyik értelem egyezőbb a Szentírás tanításával és 
józan észszel. melyik felfogás boldogítóbb és megnyugta-
tóbb a vallásos emberre nézve. Jutalma 108 kor. (J.) 

GYÁSZ ROVAT. 
f Özv. Ballagi Mórné, szül. Lehoczky Ida asszony 

f. hó 18-án Cegléden, rövid betegség után hirtelen elhunyt. 
Férjétől nagyon korán elkülönözve. de gyermekeivel mind-
végig szeretetteljes viszonyban, évtizedek óta Cegléden tel-
jesen visszavonulva élt s most ott fejezte be szomorú 
életét. Gyermekei: Illyés Károlvné, B. Géza és B. Aladár, 
számos unokái és kiterjedt rokonság gyászolják halálát. 
Béke hamvaira! 

f Fráter Ida asszony, Sinka Sándor, debreceni 
kollégiumi tanár felesége, f. hó 10-ikén rövid szenvedés 
után elhunyt 47 éves korában. Szerető feleség és kiváló-
képen szorgalmas háziasszony volt. Gyermekei nem lévén, 
nagy szívjósággal elhagyatott árvák gondjait vette magára. 
Kora halála keserves csapás a férjre és veszteség a tár-
sadalomra nézve. Temetése e hó 12-én ment végbe egész 
Debrecen óriási részvétével. Csiky Lajos theol. tanár 
mondott felette megható imát. Have pia anima! (J.) 

f Bodor Dezső, Bodor István rimaszombati főgimn. 
igazgató fia, a budapesti egyetem IV-edéves bölcsészethall-
gatója e hó 5-én önkezével oltotta ki nagyreményű, ifjú 
életét. Kiért, miért ? e megdöbbentő kérdésre a feleletet 
sírba vitte magával a lelke egyensúlyát s Istenben bízó 
hitét elvesztett ifjú, de sírba vitte, »a szülők vidámsá-
gát*, »a legszebb remények gazdag bimbaját*, az iroda-
lom iránti ama meleg szeretetét, mely már is szép alko-
tásokban nyilatkozott. Itt hagyta azonban a tengernyi 
bánatot annak az apának, a ki előbb fia anyját s néhány 
év múlva mindenét, egyetlen fiát tette a hideg földbe s 
itt hagyta a bánatot annak a nevelő anyának, a ki test-
vérének gyermekét a legodaadóbb szeretettel övezte. Az 
alig 21 éves ifjú Budapestről hazaszállított földi részei 
Rimaszombatban, e hó 9-én tétettek a közönség rendkívüli 
részvéte mellett örök nyugalomra. Legyen neki könnyű 
a föld ! (J.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A közoktatásügyi minisztérium-

ban a középiskolai ügyosztály főnökévé dr. Klamarik János 
utódjává dr. Hómann Ottó pestvidéki tankerületi főigaz-
gató neveztetett ki miniszteri tanácsosi ranggal. Tanügyi 
körökben rokonszenvesen fogadják ezt a kinevezést s a 
szakavatott tanférfiú működéséhez szép reményeket fűz-
nek. — A mezölcövecsesi (Gömörmegye) evang. reform, 
egyház részére gróf Andrássy Dénes, a jótékonyságáról 
izmeretes főúr, templomépítési célra ezer forintot ado-
mányozott. 

HORNYÁN8ZKY VIKTOR KC 

* Amerikai újságpaloták. A nagy amerikai lapok 
elterjedtségére és fontosságára lehet következtetni a lapok 
előállítására épült paloták nagyságából és értékebői is. A 
newyorki becslőbizottság a »Newyork Herald* szerkesztő-
ségi palotáját 950.000 dollárra, a »Newyork Times*-ét. 
775,000 dollárra, a »Herald*-ét 600,000 dollárra, az 
»Evening Fost*-ét550,000 dollárra, a »Tribune«-ét 540,000 
dollárra, a Mai and Expass*-ét 555,000 dollárra s az 
»Állam újság*-ét 400,000 dollárra becsülte. — A buda-
pesti lapok közt tudvalevőleg még csak a > Budapesti Hír-
lap «-nak és a »Pesti Hirlap«-nak van saját palotája. 

207/1897. sz. P á l y á z a t , 

A pesti egyházmegyébe kebelezett s választás által 
megüresült üllői lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

Az állás javadalma a legutóbbi becslés szerint 735 fo-
rintra megy, s így IV. osztályú. 

Pályázni kívánók pályázati folyamodványaikat, mi-
nősítvényükkel s szolgálati bizonyítványaikkal felszerelve 
folyó évi március hó 15-ig küldjék be nagyt. Szántlió 
János ev. ref. esperes (Kosd, Nógrádm.) úrhoz. 

Az állás a megválasztás, illetőleg az esperesi enge-
dély kiadása után azonnal elfoglalható. 

Budapest, 1897. február 15-én. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

P á l y á z a t . 
A szepes-iglói ág. hitv. ev. egyház elhalálozás foly-

tán üresedésbe jött rendes lelkészi állomására ezennel 
pályázat nyittatik. 

A f. évi július hő 1-én elfoglalandó állomás java-
dalmazása a következő: 1400 o. é. forintnyi fix fizetés, 
a tiszakerületi egyházak számára megállapított stólajöve-
delem, a város által kiszolgáltatni szokott 80 köbméter 
tüzelőfa, illetőleg annak kőszén vagy készpénzben való 
egyenértéke és öt szobából és a szükséges mellékhelyisé-
gekből álló szabad lakás és kert. 

A megválasztandó lelkész kötelességeit a fennálló 
zsinati törvények és a tiszakerületi rendezet és utasítások 
arra vonatkozó szakaszai megállapítják, a helybeli isko-
lákban végzendő vallásoktatásra nézve pedig, az új lelkész 
az egyházközség erre vonatkozó határozatai értelmében 
eljárni köteles leend. 

Az egyházi funkciókat magyar, német és tót nyelven 
végezni képes pályázók kellően felszerelt folyamodványai-
kat folyó évi április hó 11-ik napjáig alólírt egyház-
felügyelőhez beküldeni felkéretnek, az egyházközség fen-
tartván magának a jogot, pályázókat esetleg vendégszó-
noklatra is meghívhatni, 

Szepes-Iglón, 1897. február hó 14-én. 
Az egyházközség megbízásából: 

Topscher György, 
1—3 egyházfelügyelő. 

VNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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A magyaráza tos biblia kérdéséhez. 

Az nagy érdeklődés, melyről különösen az 
egyházi lapokban megjelent különböző nyilat-
kozatok tanúskodnak és úgy mondhatnám prot. 
egyházunk köztudata felment attól, hogy a ma-
gyarázatos biblia szükségszerűségéről, theol, ós 
egyházi irodalmunk ez irányú követeléséről, sze-
génységéről és egyéb ezzel összefüggésben fel-
hozható kérdésekről hosszasan értekezzem. Abban 
mindannyian megegyezünk, hogy ily fajta bibliára 
szükségünk van úgy a theologiákon, mint az 
egyház gyakorlati életében. Nézetem szerint két 
fontos kérdés helyes megoldásától függ a magya-
rázatos bibliának létesülóse. Az egyik kérdés, 
melyre nézve tisztába kell jönnünk, az, hogy mi-
lyen legyen a szerkesztendő magyarázatos biblia, 
a másik kérdés pedig az, hogy honnan s mikép 
teremtsük elő azt a nagy pénzösszeget, melybe 
egy magyarázatos biblia kerül, ha azt lehetőleg 
rövidre szabja is a szerkesztőség. Egy harmadik-
nehéznek látszó kérdés is felmerülhetne, neve-
zetesen az, hogy ki szerkeszsze ós állítsa azt 
össze? Ezen kórdós azonban, azt hiszem, részben 
már az elsőben találja meg a maga válaszát, 
részben könnyen oldható meg olyképen, hogy 
hazánk er re vállalkozó és képességgel bíró prot. 
theologusai s lelkészei bizonyára örömmel áldoz-
zák fel tudásukat s idejüket a mű létrehozásá-
nak, hisz abból szellemi és anyagi hasznunk 
lenne. Én hiszem, hogy van prot. egyházunkban 
annyi theologiailag képzett emberünk, hogy ezt 
a nehéz, de szép művet elkészíthessék. 

Az első kérdésre nézve maga az irodalmi 
társaság választmánya sem tudott megállapodni 
s a szétküldött kérdések között ott találjuk azt 
is, hogy a magyarázatos biblia tudományos ala-
pon álló s a nagy prot. mívelt közönségnek szóló 
legyen-e? vagy inkább csak theologusoknak, az-
az theologiailag képzett embereknek : lelkészek-
nek, theol. hallgatóknak ós tanároknak szóló 
kommentár legyen-e ? Sajnos, hogy úgy az egyik, 

mint a másik ép oly szükséges, mint az éhező-
nek egy darabka kenyér s szégyenletes egyházi 
irodalmi viszonyainkat mi sem illusztrálja jobban, 
mint a biblia értelmes olvasásához szükséges 
magyarázati s hasonló tartalmú műveknek hiánya. 
A prot. egyház azt kívánja s elvárja híveitől, 
hogy a bibliát, hitünk s erkölcsi életünk emez 
örök forrását, olvasgassák s tartalmával minél 
jobban megismerkedjenek. A mi prot. egyházunk 
a brit bibliatársulat szerető kegyeiből terjeszti 
ugyan a bibliát és serkenti a híveket a biblia 
olvasására, de midőn a biblia megismeréséhez 
és haszonnal olvasásához szükséges segédköny-
veket, vagy magyarázati műveket akarunk adni, 
bizony megakadunk, mert irodalmi szegénysé-
günk miatt ez alig lehetséges. Mívelt protestáns 
embereink valamikor a középiskolákban hallot-
tak egyet-mást szent könyveinkről, de ezen cse-
kélységet az élet rövid iclő alatt elmosta, később 
nem újítják meg s nem bővítik ki ebbeli isme-
reteiket, lassan elvész a biblia iránti érdeklődés 
ós vele az egyházszeretet is. Ágostai hitv. ev. 
egyházunk e tekintetben szerencsésebb, mert 
híveink nagy része német anyanyelvű, és néme-
tül beszél, így tehát ezek részére a gazdag német 
irodalomban lehet megfelelő műveket kapni s 
olvasásra adni. A magyar nyelvnek ós nemzeti 
irányú nevelésnek terjedésével azonban itt is 
változnak már a viszonyok s itt is ép oly érez-
hetővé lesz maholnap irodalmi szegénységünk, 
mint az ev. református egyházban. Minél nagyobb 
súlyt fektetünk egyházunk társadalmi működé-
sére s minél jobban törekszünk a belmisszió 
s evangelizáció által arra, hogy híveinket az 
egyház hitben élő s erkölcsös tagjaivá tegyük, 
annál nagyobb szükségét ós hiányát fogjuk érezni 
a biblia megértésére szolgáló műveknek, tehát 
egy magyarázatos bibliának is. Már maga az 
önfentartás ösztöne kényszerítőleg kiált hozzánk, 
hogy mielőbb gondoskodjunk legalább egy nép-
szerű magyarázatos bibliáról. 

Más részről, ha a kérdést a lelkészképzés 



szempontjából tekintjük, ugyancsak azt találjuk, a pozitív irányú magyarázat eredményeit a mű-
hogy a hittanhallgatóknak nem tud a tanár mit veit olvasó közönség által könnyen érthető mó-
kezökbe adni, hogy az előadások alkalmával don s minden kritikai kitérések nélkül közöl-
hallottakon s nagy ügygyel-bajjal lejegyzetteken hetné. Egyes kritikai tudományos jegyzetek, el-
kívül valami mást is olvashassanak s az egész lentétes irányú magyarázatok s feltűnő felfogások 
szentírással is megismerkedhessenek. A theolo- vagy az egyes lapok alján, vagy hátul az egyes 
giai szakvizsgálatok alkalmával a kérdező tanár művek magyarázata után idéző jelekkel ellátott 
kénytelen azon minimummal megelégedni, a me- jegyzetekben volnának közlendők. Hittani s er-
lyet hallgatói az előadások alkalmával elsajátí- kölcstani fejtegetésekbe csak óvatosan s minél 
tottak. Mennyivel különb a német theologusnak kevesebb helyen kellene bocsátkozni; homileti-
s tanárnak helyzete, a ki szabadon választhat a kailag csak jegyzetek alakjában volnának tár-
legjobb források között s utasítást adhat hall- gyalandók egyes kiváló szakaszok. Az eddigiek 
gatóinak, mit olvassanak és a vizsgálatok alkal- alapján is kitűnik, hogy a mű csak építő pozi-
mával többet s mélyebb tudást követelhet?! tiv irányú lehetne s az egyes magyarázóknak 

Ámde még ez nem elég a bajból! A theologiá- óvakoclniok kellene akár az orthodoxia, akár a 
kon a négy évi tanítás és tanulás alatt — nagy liberalizmus szélsőségeitől, a melyek csak ront-
erőfeszítéssel ugyan — annyit elsajátíthat az hatnak a józan gondolkozású, de vallásos kedélyű 

olvasókon. 
Ily móclon, azt hiszem, össze lehet egyez-

tetni s kielégíteni úgy a művelt olvasó közön-
ség, mint pedig a theologiai tudománynyal fog-
lalkozók érdekeit. 

De nemcsak ezt a két érdeket szolgálhatná 
az ekkép szerkesztett mű, hanem az olvasó és 
vevő közönség számát is gyarapítaná, a mi a 
másik nagyon fontos kérdés megoldásánál, melyre 
áttérni akarok, nem csekély jelentőségű. 

Legszebb terveink, a melyeket egyházunk 
felvirágoztatása s viszonyaink javítása céljából 
nagy számmal tudunk produkálni, rendesen azért 
dűlnek dugába, mert szegények vagyunk, nin-
csen pénzünk. A magyarázatos biblia terve is 
könnyen terv marad, ha nem gondoskodunk a 
kiadáshoz szükséges nagy pénzösszegről. A mű 
megvalósításához szükségelt pénzösszeget nem 
adhatják csak a lelkészek, nem is csak a gyü-
lekezetek, vagy magánosok, hanem a nagy prot. 
közönség bevonásával az egyes gyülekezetek, 
magánosok, lelkészek, tanárok, iskolák ós társu-
latok együtt, egy szóval kezet kell fognia min-
den tényezőnek a mű sikere érdekében. Ha a 
mű kiadását a prot. Irodalmi Társaság indítja 
meg s a kiadásért felelősséget vállal, akkor min-
denekelőtt fordulnia kell összes felsőbb s alsóbb 
fokú egyházhatóságainkhoz, hogy azok necsak 
erkölcsileg, hanem anyagilag is pártolják a 
vállalatot, utasítsák a gyülekezeteket, hogy azok 
részint előfizetőket és adományokat gyűjtsenek, 
részint pedig magok is előfizessenek. Ha kerü-
leteink, esperességeink és iskoláink mindenike 
hozzájárul egy-egy az alkalomhoz mért összeg-
gel, nincs kétség benne, hogy ily módon több 
ezer forint jő össze; ha gyülekezetenként gyűj-

nyós alaposságát a lapok alján közölhető héber tést rendeznek, ha a protestánsok egyeteménél 
ós görög szövegű idézetekkel lehetne igazolnia, egy más nagyobb Összeg gyűlne egybe s ha 
Az erre következő tudományos magyarázat csak egyes kiváló főuraink s talán gazdag gyülekeze-

ifjú theologus, hogy azt megemészteni nem is 
képes; az életben folytatnia kellene a tanulást 
s a mit kellőleg meg nem emésztett vagy meg 
nem értett, azt szabad óráiban önképzés által 
tökéletesítenie s lelkének tulajdonává tennie kel-
lene. Megteheti-e? A legtöbb esetben nem képes 
a legjobb akarat mellett sem, mert nincs miből 
és mert nem állnak rendelkezésére oly művek, 
a melyekből tovább képezhetné magát. A gya-
korlati élet kenyérkereső foglalkozása lassan-
lassan teljesen elvonja figyelmét a theologiai 
tudományoktól s így nem csoda, ha sokszor 
halljuk a panaszt, hogy lelkészeink elparaszto-
sodnak s hogy már a parlamentben is akadt 
képviselő, a ki a lelkészi kar szellemi képzett-
ségét, akadémiát s egyetemet soha nem látott 
jegyzői kar míveltségénél alábbvalónak merte 
mondani a nélkül, hogy azt bárki megcáfolta 
volna. Egy jól szerkesztett s lelkészeink és hit-
tanhallgatóink érdekeit szolgáló magyarázatos 
biblia mily áldásthozó volna, azt már ezek után 
nem szükséges bizonyítanom! 

Milyen legyen tehát a magyarázatos biblia? 
Kétségkívül olyan, hogy lehetőleg mind a két 
érdeket szolgálja s kielégítse. Ez okból a művet 
következőleg vélem összeállítandónak. Legelső-
ben bevezetésképen szólania kell a műnek a 
Szentírás keletkezéséről, az egyes iratok kano-
nicitásáról, nyelvéről és sorsáról; azután minden 
egyes bibliai irat magyarázata előtt egy-egy sza-
kaszban az illető szerzőről, kinek a művet tulaj-
donítják, a szerkesztési viszonyokról ós általános 
tartalmáról; végül következnék a magyarázat. A 
magyarázat alapjául kellene szolgálnia a magya-
rázó által készített és a szövegbe felvett hű, 
tiszta magyaros fordításnak, melynek tuclomá-



tek pénztáraikból nagyobb összegeket utalvá-
nyoznának e célra, úgy azt hiszem, meg volna 
a mű kiadásához szükségelt alapnak nagyobb 
része. A többit fedeznie kellene az előfizetőknek, 
az írod. Társaságnak s a Luther- társaságnak, a 
mely már csak azért sem vonhatná ki magát, 
mert héber grammatikára és olvasókönyvre is 
tudott áldozni. Végül fordulhatna még az írod. 
Társaság a belmissziói- és nő-egyletekhez, hogy 
ezek erre a célra felolvasásokat, előadásokat s 
gyűjtéseket rendezzenek s így azt hiszem, hogy 
az egész prot. hivatalos ós nem hivatalos társa-
dalomnak mozgásba hozásával lehetne 20,000 frtot 
összehozni, ha nem is egy vagy két év alatt, 
hanem néhány óv alatt, a mennyi alatt körül-
belül a mű megjelennék. 

Ily mű különben sem jelenhetnék meg 2 — 3 
óvnól hamarabb, mert nemcsak az jő tekintetbe, 
hogy magában véve is nehéz ilyet rövid iclő alatt 
létesíteni, hanem az is, hogy a kezdet nehézsé-
geivel kell küzdenünk, mert sem előtanulmányo-
kat nem tett senki ily irányban, sem készen 
levő s nyomtatás alá kerülhető műveknek bir-
tokában nem vagyunk, a melyeket simítás és 
kis átdolgozás után a könyvnyomdának át le-
hetne adni. 

Befejezésül Révész Kálmán ós Rácz Kálmán 
cikkeire akarok még egy-két szóval reflektálni. 
Révész Kálmán nagyobb súlyt helyez a lelkészek 
kezébe való magyarázatos bibliára ; ennek elle-
nében én a nagy közönségnek szükségleteire 
gondolok, mert azt hiszem, hogy a nagy s mí-
velt közönség részére készített magyarázatos 
biblia kitűnő szolgálatokat tehet a lelkészi kar-
nak is s mert a lelkészek nagy része megfelelő 
német vagy angol művet szerezhet magának és 
ekkóp segíthet magán, holott mivelt egyháztag-
jainknak nincs mit adnunk kezökbe. Ha pedig 
a magyarázatos bibliát oly módon sikerülne össze-
állítani, mint a hogy itt elmondottam, akkor a 
kót irányú szükségletnek eleget lehetne tenni. 
De ha tisztán tudományos bibliai magyarázatra 
fektetnénk is súlyt s ily irányú művet akarnánk 
kiadni, akkor is korántsem felelhetne meg a 
tudomány magas követelményeinek, mert hét 
kötetre tervezett magyarázatos bibliában nagyon 
kevés krit ikának lehet helyt adni, hiszen a tömör 
Meyer-féle újszövetségi kommentár 12 kötetből 
áll, s a Holtzmann-féle, szintén újszövetségi, mely-
ben úgy szólván kritikai kitérések alig vannak, 
négy kötetes mű. 

Rácz Kálmán cikkében különösen azt nem 
tudom érteni, miért nem vette kombinációjába 
az ág. hitv. evangélikusokat, holott a biblia közös 
forrásunk, közös alapunk ós egyformán szüksé-
günk van reá. A biblia magyarázatában van alka-

lom az egyes egyházak dogmatikai felfogását 
megvilágítani s a különböző dogmatikai nézetek 
dacára egy közös bibliai hitben s vallásban egye-
sülni s ekkép a kiket a XVI. század s az idők 
elválasztottak, ismét közelebb hozni egymáshoz 
annak bizonyításával, hogy egy igazságnak vallá-
sára törekedtek az egyes prot. felekezetek, de 
annak különböző oldalról való megfigyelése s 
egymástól eltérő színezése okozta elválásukat. 
Ha valahol, úgy itt van helye az uniónak, melyet 
a dogmák meghagyása mellett a biblia igazsá-
gainak megismertetése és elfogadása alapján szi-
vünkben létesíthetünk. S ha más okból nem, úgy 
ebből okvetlen tanácsos főbb helyeken a dogma-
tikai felfogásokat is felvenni a magyarázatba. 
Még kevésbbó tartom helyesnek azon javaslatát, 
hogy a művet a református gyülekezetek ren-
deljék meg a magok számára s a költség lélek-
szám arányában vettessék ki, mert az csak gyű-
löletessé tenné a művet s ép azokra nehezednék 
elviselhetlen teherként, a kik különben is sokat 
adóznak egyházi célokra s csak szaporítaná egy 
kellemetlen munkával a lelkészek gondjait. Ha 
ellenben sikerülne az egész prot. társadalmat 
az ügynek megnyerni, a szegény, 300 lelkű gyü-
lekezet tán ingyen juthatna egy magyarázatos 
bibliához s bizonyára jobban emelné és lelke-
sítené erkölcsileg, mintha a gyűlölt adókivetés 
és beszedés útján kellene előbb mindenkit meg-
sarcolni. Egyébként fődolog, hogy a mű mielőbb 
létesüljön, akármily ajánlott úton ! 

Eperjes, 1897. február 20. 
Mayer Endre, 

theol. tanár. 

T Á R C A . 

Az episeopalismus és eurialismus harea. 

III. 

Ily előzmények után a zsinat >haszontalan lármája« 
— mint Orsi bibornok azt nevezte — kezdetét vehette; Ha-
szontalan lárma volt csakugyan ; a jezsuiták elkészítették a 
darab szövegét, a püspökök le fogják játszani, a függöny fel-
gördülhet. »Omnia — mondja Perrone jezsuita — praedispo-
sita erant, nihilque deeraN. A zsinat tulajdonképeni célját 
szigorúan titkolták s midőn egy-két püspök méltatlanko-
dott azon, hogy míg egyszerű papok be voltak avatva a 
teendőkbe, ők nem tudtak semmit, egy ultramontán röp-
irat így válaszolt e panaszra: »Nem tudják azt felfogni, 
hogy itt mindenkinek a saját helyén volt dolga s hogy a 
szakács azért nem lakik jobban mint ura, mert előbb i 

látja a kész ebédet mint ura, a ki nem látja, csak mikor 
már asztalhoz ül. A zsinaton csak a püspököknek lesz 
szavuk, egyszerű papoknak ott nincs helyök*. Kivánható-e 
nagyobb őszinteség: az infallibilitas kész, tessék leülni,; 
azonnal feltálalják. A pápa meghívó bullájában, a melyet 
megküldött a protestánsoknak és a többi akatholikusok-.i 



nak »ut ad unicum Christi ovile festinenU, a keresztyén 
egyház s a társadalom összes bajaitól való megmentésé-
nek elég bő programmját tűzte ki. 

A Civtlta Cattolíca minden kétséget eloszlatott; 
1869. febr. 6-án egy állítólagosán Franciaországból vett 
levelek közül, mely szerint a zsinat előreláthatólag rövid 
ideig fog tartani, véleménykülönbség és vita alig lesz, 
mert egyértelmű a katholikus egyház a megállapítandó 
cikkekben, t. i. a Syllabusnak, Mária dicsőséges mennybe-
menetelének és a pápa csalhatatlanságának dogmatizálá-
sában Csak most indult meg a kérdés irodalmi vitatása 
nagyobb mértékben s kezdték a tanácsokat osztogatni, 
mi mindent tehetne a zsinat! Az elszakadt felekezeteket 
ismét meg kellene nyerni, egyházat és államot kibékíteni, az 
inquisitio és index congregatióit beszüntetni, a római ud-
var pénzvágyának határt szabni, a klérus kiképzését elő-
mozdítani, a nőtlenségi törvényt módosítani, a breviáriu-
mot revideálni, a jezsuita rendet eltörölni s számos mást. 
Ily könyvekkel szerzőik csak az index-congregatiónak 
adtak dolgot. A jezsuiták programmjában nem így volt 
az megírva. 

Á zsinati atyák dec. 8-ára siettek Rómába, az örök 
városba, melynek minden szent képe Péter primátusát és 
Mária dicsőségét ábrázolja csak. Á ki bibliai képeket és 
svmbolumot keres, szálljon le a katakombákba, melyek-
nek őskeresztyén emlékein megláthatja még a jó pász-
tort, kinek ajkai egykor e szavakra nyíltak: »Az én or-
szágom nem e világból való*. »Mért kell — így sóhajt 
fel egy író — Rómában a föld alá szállani, hogy hall-
hassa az Idvezítő ama szavait, melyeket a város maga 
annyira meghazudtol*. Péter bazilikájában volt a tanács-
terem s azért a megnyitás napján szent Péter szobrára 
kiráiyi köntöst tettek és fejére koronát, de nem tövisek-
ből. A templom egyik bajójában, a tulajdonképeni tár-
gyalás helyén egy kép az első jeruzsálemi zsinatot ábrá-
zolja. az apostolok tanácskozását; Mária ül a középen, 
mint a zsinat védője, feje felett a Szentlélek. Az Aposto-
lok Cselekedeteinek írója még nem tudta, hogy azon a 
zsinaton Mária is jelen voit. Az aulához közel volt Péter 
sírja is s bármennyire kérték az atyák a pápát, jelöljön 
ki más termet, mert ők a rossz akusztika miatt egy szót 
sem értenek nem engedett; Péter sírjától különös áldást 
várt. Ez is praedispositio volt. 

Egyben mégis csalatkozott a Civilta, azt hitte, hogy 
az infallibilitást egyszerre kikiáltják s az acclamatio véget 
vet a hosszú beszédeknek. S az első szavazásnál kitűnt, 
hogy ellenzék is lesz és pedig 150 szóval. De mi ez az 
550 szavazatnyi többséggel szemben ? Igaz, ez az ellen-
zék kész volt mindent megtenni, hogy a szörnyű dogmát 
megakadályozza. Francia, német, osztrák, de első sorban 
a magyar püspökök voltak a kisebbség előkelőbb tagjai, 
Strossmayer, Simor és Haynald klasszikus nyelve, ékesen 
szólása elragadta az atyákat, a kik szerettek szép beszé-
det hallani, ha nem is voltak a szólóval egy véleményen. 
Strossmayer a történeti igazság és a szeretet nevében 
tiltakozott az egyik javaslat előszava ellen, mely a jelen 
század összes bajait a protestantismusnak rója fel s midőn 
a protestánsok érdemeit emlegeté a keresztyénség védelme 
körül, az atyák oly éktelenül zajongtak, hogy egy ameri-
kai püspök azt mondá e gyűlésről: Most legalább tudja, 
hogy van botrányosabb összejövetel is hazája népgyűlé-
seinél. Haynald a breviárium ellen kelt ki, de őt is a 
szó szoros értelmében lepisszegték a szószékről. A többség 
az ellenzék legkitűnőbb szónokait alig méltatta válaszra 
s a csalhatatlanság bizonyítékai közt néhány olyan is 
volt, hogy a komolyabbak csakugyan nem tudták, mire 
magyarázzák. Natoli siciliai püspök azt mondá. hogy a 

siciliaiaknak különös okuk van a csalhatatlanságban való 
hitre. Péter apostol az ő szigetükön is prédikált, a hol 
már azelőtt is voltak keresztyének. Mikor Péter azt mondá, 
hogy ő csalhatatlan, a siciliaiak különösnek találták e 
tant s hogy bizonyosak legyenek felőle, követséget kül-
döttek Máriához, a ki csakugyan emlékezett arra, hogy 
jelen volt, mikor fia Pétert csalhatatlannak mondotta. S 
azóta hiszik is Sicilia lakói. De ezt már a többség is 
szégyelte. 

Nem lehet célunk a Vaticanum hosszú történetén 
végig menni, csak a püspökök és pápa viszonya tartozik 
feladatunk körébe. A többség kíméletlensége megapasztá 
az antiinfaliibilisták számát, a kik két feliratban, majd 
egy hat tagú küldöttségben, melyben Simor is jelen volt, 
térden állva kérték Piust: »Jó atyánk, mentsen meg, mentse 
meg Istennek egyházát*. Hasztalanul. A dogma megfogja 
győzni a történelmet. így ujongott a többség; a mi any-
nvit jelent, hogy ha valamely történeti tény ellenkezik a 
dogmával, ez arra inti a tudományt, hogy vizsgálja meg 
bizonyítékait, mert ezekben kell a hibának lennie. »Mind-
addig, míg a tudomány ezt a hibát (t. i. a bizonyítékok-
ban rejlő hibát) — így szólnak szó szerint — az igaz 
hivő kénytelen alázattal bár, de teljes bizalommal a tényt 
tagadni*. Most értjük, hogy az egyenes lelkű Döllinger 
miért vált meg az ily történetírástól! De sehogy sem ért-
hetjük a kisebbség püspökeit. Juhus 13-án történt a tit-
kos gyűlésen a próbaszavazás, az eredmény volt 451 pia-
cet, 88 non piacet és 62 piacet juxta modum, vagyis bi-
zonyos szövegváltoztatással. 

Az episcopalismus ezer évi tragoediájának utolsó 
jelenete közel volt. A kisebbség még egyszer julius 17-én 
d. e. tanácskozott, mittevő legyen. Haynald hajthatatlan 
volt, el kell menni a nyilvános ülésre s ott is urbi et orbi 
ismételni a non placet-et. Társai ezt kíméletlennek tartot-
ták a pápa iránt. Okmány címmel levelet irnak tehát a 
pápának, melyben ismétlik, hogy megmaradnak a non 
piacet mellett, de a fiúi szeretet és tisztelet nem engedi 
meg, hogy oly ügyben, mely őszentsége személyét oly 
nagyon közelről érdekli, nyilvánosan s a szent atya jelen-
létében non placettel szavazzanak. S még az nap elutaz-
tak Rómából azon kölcsönös Ígérettel, hogy bátorságra 
és kitartásra példát mutatnak a világnak, melynek erre 
oly nagy szüksége van. És otthon — valamennyien meg-
hódoltak és kihirdették a kész dogmát, Strossmayer volt 
az utolsó. Ez volt a bátorság és kitartás példája. Hase 
szerint: a püspök megfojtotta bennük a theologust, és 
hozzátehetjük, minekutánna a pápa a theologusban meg-
fojtotta a püspököt. 

Pius pedig julius 18-án kihirdeté: »Midőn mi a ke-
resztyén hit kezdete óta ránk maradt traditióhoz híven 
ragaszkodunk a zsinat hozzájárulásával, Istenünk s a mi 
üdvözítőnk dicsőségére, a katholikus vallás emelésére és 
a keresztyén népek üdvösségére, tanítjuk és Isten által 
kijelentett hittételként nyilvánítjuk : hogy a római pápa, 
ha ex kathedra szól, azaz ha hivatása gyakorlásában az 
összes keresztyének pásztora és tanítójaként, legmagasabb 
apostoli hatalma erejében egy az egész egyház által meg-
tartandó, a hit és erkölcsökre vonatkozó tanban határoz : 
akkor a szent Péterben igért isteni segedelemnél fogva 
azzal a csalhatatlansággal bir, melylyel az isteni megváltó 
egyházát a hitre és erkölcsökre vonatkozó tan eldöntésé-
nél felruházottnak tudni akarta s hogy ennélfogva a római 
pápának ily döntvényei önmagukból, nem pedig az egy-
ház helybenhagyásából, változhatatlanok*. Ez a határozat 
piacúit omnibus patribus, exceptis duobus, mint Pius mondá. 
Hase meg is nevezi e két püspököt »honoris causa*, egy 
amerikai és egy olasz volt. A jezsuiták várták, hogy a 



kihirdetés percében a bazilika kupoláján át égi fénysugár 
árad a pápa fejére, de vihar volt és oly sötét, hogy Pius 
gyertya világánál olvasta a dogma szövegét. A jezsuiták 
nem jöttek zavarba^ most tehát Pius mint második Mózes 
villámlás és dörgés közepette hirdette ki szikla székéről 
az új törvényt. Minket is Sinaira emlékeztet az ég ha-
ragja, hogy durván átlépték a parancsolatok másodikát: 
Ne legyenek te néked én előttem idegen isteneid! Füssy 
Tamás IX. Pius magyar életírója, ezen három kötetes 
munkáját jó katholikusosan Olaszországra mondott azon 
jóslatával végzi: »a mit az egyház átkával sújtott, az veszni 
fog!« Mennyivel nagyobb még az egyház Urának, Istennek 
hatalma! 

Julius 18-án hirdette ki Pius a csalatkozhalailanságot, 
19 én izente meg Franciaország Poroszországnak a hábo-
rút, melynek folytán a pápa hatalma tetőpontján elvesz-
tette világi birtokának utolsó maradványát. 

Ez a történelem igazságszolgáltatása. 
Jausz Vilmos, 

theol. tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Két Magyarázatos Biblia. I. The Oxford S. S. Teacher's Bible' 

II. The Gonprehensive Teaclier's Bible. Bagstér's edition. 

A másik magyarázatos biblia, a melyet megismer 
tetni szándékozom, az ú. n. Bagsters bible* (A nyomdá-
ról neveztetik így). 

Ez nem conservativ irányban szól, az egyes köny-
vekről szabadabb szellem lengi át mint amazt. Az újabb 
kritika vívmányai s eredményei helyet nyernek benne, 
szelleme mégis evangeliumi. Ha helyt ad is az emberi 
véleményeknek, ha elismeri is a biráló észnek jogát, nem 
rombol, hanem épít vagy ha rombol is, hát téves véle-
ményeket dönt halomra, hogy egy újabb, egy elfogadha-
tóbb s a mi fő, igazabb tételnek adjon helyet. 

Amaz a sok aprólékos dolog miatt nem olyan tar-
talmas főrészében. Emez a főrészre a tulajdonképeni ma-
gyarázatra fekteti a fősúlyt — s így teljesebb képet ad — 
s nagyobb eredményt ér el. Amabban azok találják meg 
azt, a mit keresnek, a kik nem ismerik el a biráló ész-
nek a jogát s tiltakoznak az ellen, hogy ez még az írá-
sokat is vizsgálja. Emebben azok gyönyörködhetnek, a 
kik az igazságos bírálat alól nem vonják ki a bibliát 
sem, a kik tisztán akarnak látni e tekintetben is. Ez fel-
világosítani akar s nem elhallgattatni. 

Ebben az illustrációk a szöveg előtt vannak. Számuk 
16. Nagyobb részt amazokkal egyezők. Ebben is megvan 
az ó- és újtestamentum könyveinek mutató táblája a mely 
felsorolja az egyes könyvek fejezeteit is. De ebben van 
még e mellett egy időrendi táblázat is, a mely az'egyes 
könyvek szereztetési idejét tünteti fel. E szerint a táblázat 
szerint a Genesis után jön a Jób könyve; Jób után az 
Exodus s a Deuterinomium után jön a Numeri. Josuahtól 
kezdve a Sámuel 1—11. könyvéig ugyan az a sorrend, 
mint a mi bibliánkban. II. Sámuel után jön a Krónikák 
I., zsoltárok; Salamon éneke Királyok I. könyve I—-XI.fe-
jezet; II. Krónikák, I—IX. Példabeszédek, Prédikátor, I. Kirá-
lyok XII. stb; Jonah, Joel, Ámos, Mikeas, Hoseás Nahum 
Isaias, Zofonius. Habakuk. II. Krón. X. stb. II. Királyok. 

* Teljes címe : »The comprehensive teachers's bible, contai-
ning the old and new testaments according to the authorised 
version together new and revised helps to bible studv a new 
accondance and an indexed bible atlas*. 

Jeremiás, Siralmak, Abdiás, Ezekiel, Dániel, Haggeus, Zaka-
riás, Eszter, Esdrás, Nehemiás, Malachiás. 

Az újtestamentum könyveinek időrendi táblázata a 
következő: 

Máthé 38 Kr. u. Júdeából. 
Galatákhoz írott lev. 52 > » Macedóniából v. Corinth. 

I. Thess. 52 » » Corinthusból. 
II. Thess. 52 » > > 

I. Cor. 56 » » Ephesusból. 
II. Cor. 57 * * Macedóniából. 

Római 50 » » Corinthusból. 
Ephesusi 61 » Rómából. 
.Jakab levele 61 » Jeruzsálemből. 
Philippi 62 » Rómából. 
Colossé 62 » » » 

Philemon 62 » » » 

Lukács 63 » » Görögországban. 
Zsidókhoz 63 7> » Rómából. 
Cselekedetek 64 » » Görögországban. 

I. Timotheus 64 Macedóniából. 
I. Péter 64 » » Rómából. 

Titus 64 » » Maced. v. Görögorsz.-ból 
Márk 65 » » Rómában. 

II. Timotheus 65 t Rómából. 
II. Péter 65 » » » 

I. János 69 » » Júdeából. 
II. János 69 » » Ephesusból. 

III. János 69 » y> » 

Júdás 70 » » Ismeretlen helyről. 
Jelenések 96 » » Pathmos szigetén. 
János 97 » » Kis-Ázsiában. 

E táblázat után, a mely már maga is igazolja fen-
nebbi szavaink igazságát, egy tárgymutató következik, a 
melyet az ó- és újtestamentum követ. 

Ebben is két kolumna van egy lapon, de a jegy-
zetek nem a kolutnnák mellett, hanem középen foglalnak 
helyet s a balfelől esőben latin, a jobbfelől esőben pedig 
görög betűkkel vannak a jegyzetek jelölve. A fejezetek 
élén nincs közölve rövid tartalmi kivonat, hanem fent a 
lap tetején van megjelölve a kolumna tartalma. Neveze-
tes, hogy Sámuel első könyve, a Septuaginta után Kirá-
lyok első könyvének mondatik s így a II. Sámuel II Kir., 
az I. Kir. III. Kir., a II. Kir. IV. Kir. nevet is viseli. Az 
evangéliumok címe »Gospel according to St. Matthew*, 
azaz *Szt-Máté szerint való evangelium«. 

A fordítást az angol bibliafordítások egyszerűsége 
és általános szépsége jellemzi. A jegyzeteket pedig az a 
kiváló pontosság, a melyet e téren csak az angoloknál 
tapasztalunk. 

A fordítás után egy általános útbaigazító van s 
aztán következik a tulajdonképeni magyarázati rész, s 
negyvenegy fejezetet foglal magában. 

Az I-ső fejezet címe a biblia. Ebben szól a bib-
lia nevéről és címéről; történeti eredetéről; szerkezetéről, 
irodalmi formájáról és szellemi jellegéről. 

A Ibik fejezet szól a kijelentésről s az ihletésről s 
azt mondja a szentírás »ihletett elbeszélés az isteni kije-
lentésről (it is an inspired record of Divine revelation). 
Ugyanebben a fejezetben van a kijelentésnek és az ihle-
tésnek a tagadásáról; a kijelentésnek az elfogadásáról és 
az ihletésnek a tagadásáról; a kijelentés és az ihletés 
közötti összeütközésről; az ihletésben és a kijelentésben 
való hitről és kimondja, »hogy ezt a hitet egyetemlege-
sen vallják a gondolkozó keresztyének (»This is the helief 
now generally held by thoughtful Christian people«). 

A IU-ik fejezet a biblia eredeti nyelveit ismerteti. 



A IV-ik fejezet az eredeti nyelvekből való különféle 
fordításokat ismerteti és pedig először az ótestamentum 
fordításait, (Septuagintát, Aquillat, Symmachust stb.); má-
sodszor az ó- és üjtestamentumnak fordításait. (Peshitó, a 
régi latin; itala, vulgata). Az angol régi fordításoknál külön 
fejezet van szánva s erről van szó az V-ik fejezetben, a 
hol ismertetve van a Wycliff, Tyndal, Coverdale stb. 
fordítás. 

A VI-ik fejezet az írásnak canonját s canonná ala-
kulását ismerteti. Először az ótestamentum canonná alaku-
lásáról szól; másodszor az újtestamentumról. Ez igen 
szépen, röviden, egyszerűen, de a más állásponton szól a 
canon alakulásáról. 

A Vll-ik fejezet az írásnak a tartalmát említi meg 
röviden, jellemzően. Felosztása a következő: I. Penta-
teuch és Josuah. II. Izraelnek nemzeti története. III. Köl-
tészeti könyvek. IV. Bölcsészeti könyvek. V. A négy nagy 
próféta és VI. A 12 kis próféta. Jellemzésére a következő 
példák. Hosea: az Istenszeretetnek prófétája! Josuah, 
külmisszionárius. Ruth könyve, idyll jobb napok remé-
nyével. A testamentom felosztása. I. A négy evangélium. 
II. Apostolok cselekedete. III. Paulinus levelek. IV. A hébe-
rekhez írt levél. V. Általános levelek. VI. A jelenések 
könyve. 

E felosztás után indulva, a VlII-ik fejezet szól a 
Pentateuchról és Jósuáról. Tárgyalási módja az, hogy 
az általánosból megy a részletesre. Igv először leírja mi 
a Pentateuch, hogy neveztetett régebben. Szól eredetéről 
és szerkezetéről, az épség ellenes kritikának pályajárói és 
eredményéről. Itt van szó Carlstadtról, Masius Andrásról, 
Hobbesról, Spinozáról, Astruc doktorról, s így az Elohista, 
Jebovista s a Jahveelohista szövegtöredékekről s továbbá 
a Deuteronomicus részletről. Fölemlíti a Pentateuch ép-
sége és régisége ellen felhozott érveket. Itt van szó a 
Hexateuchról is s röviden, pár szóban megmondatik mi az. 
Aztán az egyes könyveket veszi tárgyalás alá. Ismerteti 
a címet, tartalmat pontosan s elég kimerítően. 

A IX-ik fejezet az Izráel nemzeti történelmét ismer-
teti. illetőleg az ótestamentum történeti könyveit. 

A X-ik fejezet a költészeti könyveket ismerteti, t. i. 
Jóbot, a Zsoltárokat — s itt eltér a már említett felosz-
tástól — s itt tárgyalja a Példabeszédek és Prédikátor 
könyvét is. Az általános jellemzés s a Zsoltárok könyvé-
ről írt dolgok kitűnőek — s a zsoltárok könyvét gyűj-
teménynek — s azt mondja, hogy az egész öt könyv-
ből vagv kisebb részből áll: úgymint: I. könyv I— 
XLI; Il dik könyv XLII— LXXIl; Ill-dik könyv LXXIII— 
LXXXIX ; a IV-ik XC—CVI; az V-ik CVII—CL. A leg-
régibb zsoltár a XG-ik, a mely »Mózesnek az Isten em-
berének imája (a praver of Moses the man of God)«. A 
zsidó népköltészetet felosztja Mózes korára, Dávid és 
Salamon korára s a száműzetés korára; a Jób könyvét 
a világ egyik legrégibb iratának tartja, a prédikátor köny-
vét Malachias idejéből valónak állítja s az énekek éneket 
allegóriának mondja abban az értelemben, a mint azt 
régi magyar theologusok is vallottak. 

A Xl-ik fejezet a négy nagy prófétáról szól általá-
ban s aztán az egyesekről, különösen Isaiást tárgyalja ki-
merítően s a 27 utolsó résznek más szerzőtől való szár-
mazását elismeri s így van tudomása babyloniai Ezsaiás-
ról, habár az ú. n. Deutero-Jesajáth nem ismeri is. 
Szerettem volna összehasonlításul ebből is közölni az 
Isaiásról Írottakat, de sokkal hosszabb, minthogy ide fel-
vehetném. A Jeremiás siralmait is itt tárgyalja. 

A XU-ik fejezet a 12 kis prófétáról szól s azoknak 
könyveit ismerteti. 

A Xlll-ik fejezet, az apokrif iratokról szól, s 14 

apokrif iraton kívül még kilencet említ fel s röviden is-
mertet is, mint az apokrifusokhoz hozzáadottakat. 

A XIV-ik fejezet az ó- és újtestamentum között 
eltelt időnek történeti ismertetése. Itt van szó Gyrusról s 
az ő utódjáról, a samaritánus szakadásról, a zsinagógáról, 
a nagy tanácsról, a macedón uralomról, a görög művelt-
ség elterjedéséről, a makkabeusokról a farizeusok és sad-
duceusok között való ellenségeskedésről, a Sanhedrin szer-
vezetéről, az írástudók keletkezéséről, a szétszóratásról és 
Heródesről. 

A XVI-ik fejezettel kezdődik az újtestamentum tár-
gyalása s ez a fejezet szól az újtestamentomról általában. 
Meghatározza, hogy mit kell értenünk újtestamentum alatt, 
aztán szól eredetéről, a levelekről, az evangéliumokról a 
kánonná alakulásról stb. 

A XVI-ik fejezetben szól a négy evangéliumról, is-
mertetvén azoknak szerzőit, az eredeti nyelvét (Máténál) 
épségét, keletkezési időt, tartalmat, Márknál az irályt és 
'annak jellemét. Szóval mindazokat a dolgokat, a melyek 
szükségesek. 

A XVII-ik fejezet szól az apostolok cselekedeteiről. 
A XVIII-ik a páli levelekről, a szerint, a mint azok 

tanítói, pásztori levelek, vagy személyes jellegűek. Általá-
ban szól az egyházról, a melyhez vagy a melyekhez a 
levél címezve van, aztán a levélnek szereztetési helyéről 
s idejéről (pl. a Galatákhoz írott levél kelt némelyek sze-
rint Efezusbán 54 — 57 között, de Lightfoot érsek szerint 
57—58-ban Macedóniában vagy Achajában) a levélnek 
tárgyáról és jellegéről, felosztásáról, s végül rövid tar-
talmi kimutatót ad. 

A héberekhez írott levelet is a paulinus levelek 
között tárgyalja, de kimondja, ma már bizonytalan, hogy 
ki a levél valódi szerzője, s a kritikusok abban az egy 
pontjában mindnyájan megegyeznek, hogy nem Pál írta: 
(>it is to this day uncertain who the real author was. 
One point only are the critics as good as agreed, namely, 
that it, was not written by Paul«). 

A XlX-ik fejezet a közönséges levelekről szól és a 
jelenések könyvéről ugyanazzal a módszerrel, mint a páli 
leveleknél. 

Ez a főrésze a magyarázatnak. Mint látszik, ez sok-
kal világosabban tárgyal, mint amaz. Nem rejtőzik el a 
józan kritika elől s nem félti attól a bibliát. De nincs is 
ok félteni a mi szent könyvünket, a legvakmerőbb kritika 
sem szorítja le annak értékét. Semmit — egyáltalában 
semmit — nem von le az a Pentateuch értékéből, ha 
tudom, hogy az miféle okmányok után állíttatott össze, 
sőt úgy lesz az értékes előttünk igazán. Az a nagy baj, 
hogy országunkban sokan úgy gondolkoznak még ma is, 
hogy a népet nem szabad megismertetnünk a bibliáról 
való véleményekkel. Magunk tudhatjuk, de a mi tudatunk 
ne legyen a népé. Pedig, de sok téves véleményt el lehet 
így oszlatni és sok istentelen embert elvezetni a biblia 
szeretetéhez. 

Minden csütörtökön estve olvassuk gyülekezetemben 
a bibliát s én megismertetem, hogy miféle véleménynyel 
vannak egyesek az olvasott szakaszról — s aztán kieme-
lem, hogy mi az a mi az írásnak adatait elfogadhatóvá 
teszi — s így miért becsesek nekünk az írásnak egyes 
részletei s maga az írás. Eleinte abból az okból, hogy ez 
nem szokás oda haza, hogy ezt csak az ángliusok gya-
korolják — kevesen jöttek a bibliai órára, de — hála 
Istennek — most már szép számmal jönnek. Azt látom, 
hogy így legalább kényszerülve vannak arra, hogy olvas-
sák a bibliát. Sokszor ők magok tesznek kérdéseket, a 
melyeket lehető egyszerűen kifejtek előttök. Ez estén 
általában — minthogy iskola-helyiségünk nincs — isko-



Iának tekintem a templomot —- s ekkor tapasztalom, minő 
nagy segítség; a magyarázatos biblia. Hátha még a nyelv 
nehézségeivel nem kellene küzdeni, hátha már anyanyel-

vünkön bírriók ezt a segítséget. 
A magyarázatnak többi része már inkább a külső 

körülményekkel foglalkozik; de azért ezek a részleteli sem 
.kevésbbé fontosak, Nem, sőt nagy segítségül szolgálnak 
az olvasónak. Ha valaki nem ért meg egy történelmi 
vonatkozást: felnyitja ezt a részletet s megtalálhatja azt, 
a mit keres; egy állat, növény, vagy folyó nevét akarja 
világosabban megérteni: kikeresi ebben a részletben s 
így a homályosság oszlik s a szónak értelme felől nem 
lesz téves felfogása. 

A XX-ik fejezet szól a zsidókról s a rokonnépekről. 
Ismerteti a zsidó törzseket s a velők rokonnépeket. Való-
ban tanulságos részlet. 

A XXI ik fejezet a zsidó és más az írásban meg-
nevezett szektákat ismerteti. 21 ilyen szektáról találunk 
elég világos megjegyzéseket. 

A XXII-ik fejezet a szent sátorról és a templom-
ról ír. Ismerteti először a szent sátor eredetét, nevét és 
történetét, anyagát és szerkezetét s leírja a sátor részeit. 
Azután ismerteti a templomot. (Salamon, Zerubbabel, 
Heródes templomát.). 

A XXIII-ik fejezet a papságról s a templomi szol-
gálatról ír. Ebből a fejezetből előttünk áll a papságnak 
szervezete ; a főpap, a leviták, a templomszolgák s maga 
a napi templomi szolgálat. 

A XXIV-ik fejezet ismerteti a zsinagógát ; annak 
eredetét, célját, szabályait. Magát az épületet és bútor-
zatát s az isteni szolgálatnak rendjét. 

A XXV-ik fejezet szól a prófétákról; azoknak kül-
detéséről, különösen Éliásról, Amisről, Isaiásról és Jere-
miásról. 

A XXVI-ik fejezet ismerteti a zsidó theokraciát. 
A XXVII-ik a zsidó ünnepeket (szombat, újhold, 

Pentecost stb.). 
A XXVIII-ik a törvényt s a kormányzást ismerteti; 

a XXIX-ik pedig a zsidó törvényhűségről szól. 
A XXX-ik fejezettől a XXXIX-ig le vannak írva a 

zsidó szokások, öltözetek, házak, étel s házi szokások, a 
hadsereg, hadiszokás, fegyverzet; edények, szerszámok, 
hangszerek. Van szó a művészetről; aztán a bálvány-
imádásról s a jóslásról, a betegségekről. 

A XXXIX-ik fejezet a biblia természetrajza. 
A XL-ik fejezet az írásban előjövő svmbolumokat, 

azoknak jelentését és helyét tünteti fel. 
A XLI—XLTI-ik fejezet a bibliai föld-és helyrajz. 
Ennyi a tulajdonképeni magyarázati rész. A magya-

rázatnak az a részlete, a mely a külső körülményekre 
vonatkozik, teljesebb amabban a bibliában, mint ebben. 
Ez kevesebbet ad, amaz többet. De azért e$ is eleget nyújt 
a tudni vágyóknak. 

Függelék gyanánt fél vannak itt tüntetve még: 1. 
egy táblázatba mely a zsoltárok kezdő sorát sorolja fel; 
2. az ótestamentomnak időrendi beosztása. (5 korszakot 
vesz fel, úgy mint I. a teremtés, Ádámmal; 11-ik az özön-
víztől Ábrahámig; III. Ábrahámtól Mózesig; IV. Mózestől 
a templom-építésig, Salamonig; V. Salamontól Jézus szü-
letéséig.) 3. A sok táblázat a zsidók útját írja le Egyip-
tomból a Kanaánba. 4. Egy Pálra vonatkozó időrendi táb-
lázat. 5. A pátriárchák, birák, királyok és prófétákra vonat-
kozó időrendi táblázat. 6. Az ótestamentumi messiási ájta-
tos helyeket; 7. Az evangéliumi helyek összhangzását. 8. Az 
újtestamentumban előjövő ótestamentumi passusokat; 
9. Jézus neveit, címeit stb. 10 Az Isten egyházának neveit, 
jellemét, kiváltságait, dicsősegét tünteti fel. A ll.-ikben 

szó van a különféle mértékekről, aztán a zsidó időszá-
mításról. 

Fe(találjuk itt a tulajdonnevek jegyzékét, aztán egy 
betűrendes tárgymutatót, végül egy kimerítő egyeztető 
betűrendes szótárt s egy nehezen érthető összehasonlító 
időrendi tárgymutatót. Az egészhez 14 térkép van csatolva, 

íme, látszik, minő nagy apparatussal van készítve 
úgy az előbb, mint az utóbb ismertetett biblia. Igazán 
el lehet mondani, hogy a ki ezeket gondosan áttanulmá-
nyozza, talán így össze is hasonlítgatja ; az valóban lelki 
haszonnal olvashatja a bibliát. 

* 
* * 

Az ismertetett bibliákban nagy kár az, hogy a be-
osztás nem célszerű. Szerény véleményem szerint a tulaj-
donképeni magyarázati résznek együtt kellene lennie a 
magyarázott szöveggel. Vagyis én ügy látnám célszerűnek, 
ha az egyes könyvek elején volna a magyarázat. így az 
olvasó vagy tanulmányozó, elolvasván a magyarázati 
részt, a szükséges ismeretekkel kezdene a könyv olva-
sásához. 

A magyar bibliában azért is célszerű volna ez, mert 
a mi népünk még nem bír elég jártassággal az írások-
ban. A Mózes neve alatti könyvekről írván például, az 
általános magyarázati részt tenném a könyvek elejére, az 
egyes könyvekre vonatkozókat pedig az illető könyvek 
elejére. 

A biblia felől, hely-, nép- és természetrajzot s más 
efféle dolgokat aztán lehetne adni a könyvek után, de 
csak oly mértékben, a mint az szükséges. Egy pár illusz-
tráció nem ártana s a térképek is sokat használnának. 

Minő terjedelműek legyenek ezek a magyarázatok ? 
Hosszadalmasak semmiesetre sem; s népszerűek és 

könnyen érthetők s világosak legyenek. A terjedelmet 
megszabni alig lehetséges, mert hiszen a zsoltárokról 
mindenesetre többet kell várnunk s kapnunk, mint egy-egy 
kis prófétáról. 

Én hiszem, hogy a Protestáns írod. Társaságnak 
ez a törekvése sikerülni fog. Sajnálatra méltó dolog volna, 
ha nem sikerülne vagy ha addig húzódna, mint a * re-
vízió* ügye. 

Bridgeport (É-Amerika). Kalassay Sándor, 
ev. református misszionárius. 

B E L F Ö L D . 
A f . -baranyai egyházmegye rendkívüli 

közgyűlése. 

Egyházmegyénk f. évi február hó 8-án tartotta rend-
kívüli közgyűlését Siklóson, a városháza termében. Ha 
egyéb tárgya nem lett volna, mint a főtárgy, t. i az újon-
nan választott esperes beiktatása, az is elég fontos lett 
volna arra, hogy a nagy közönség e történeti jelességü 
(attól lehet tartani, hogy maholnap történeti emlékűvé vá-
lik !) egyházmegye e jelentős eseményről tudomást nyer-
jen. De volt több tárgya is. Ezért engedjék meg a t. olva-
sók, hogy ez alkalommal ne pusztán krónikaírói tisztet 
teljesítsek, hanem szabad folyást engedjek egyház- és hit-
szeretetből eredő tépelodéseimnek is. Sőt ezen kezdem. 

Azt már a mult évi esperesi jelentésből tudjuk, hogy 
ez az ősi magyar faj, melyet — a hajdan tiszta magyar 



népessége nagy számáról híres — Baranyában a török és 
utána a német s ezzel szövetkezett katholicismus pusztí-
tásaiból a nemzetnek a református vallás őrzött meg. ma 
már sebes és feltarthatatlan lépésekkel siet önként készített 
sirja felé. Az őrült egyke rendszer már nem csak látható, 
hanem megdöbbentő bizonyossággal és mértani haladvány 
törvényei szerint feltartóztathatlanul játszsza át Istennek 
e kies földjét az »idegenek örökébe«. Ez nemzeti baj, 
szerencsétlenség, siratni való pusztulás. De azt kevesen 
tudják, pedig már ijesztő jellel tanúsítják, hogy a refor-
mátus egyház élet tája ellen is fel van emelve már az irtó 
fejsze. Az egyházpolitikai törvények hatása kezd nyilvá-
nulni ; a lukma rendszer, mely ellen oly régóta hol félén-
kebb, hol erősebb jajdulás történt, megboszulja magát, 
mivel a »principiis obsta* elvét érvényre nem emelte — 
míg ideje lett volna — senki sem. Most már talán késő 
is lenne. Igv mondom: talán, mi a segedelem lehetőségét 
egészen nem zárja el. Csak tényeket említek : 

A nazarénusok, a 70-es évek előtt már tért hódí-
tottak. Eötvös rendelete, mely külön anyakönyvezetést 
rendelt részükre, kedvezett nekik. Trefort e kedvezményt 
egy tollvonással eltörölte, a midőn elrendelte, hogy azok 
lukmázni tartoznak. Tehát lukmáztak, s épen ezért nem 
gondolt velük senki sem. Most hát egyszerre, csaknem 
egy időben az egész megyében (s azt hiszem az egész 
országban) felekezetnélküliségre jelentkeztek. Nemcsak a 
reformátusoknál, hanem a katholikusoknál is, hol kivált 
a szlávok közt egész községek többsége jelentkezett a Bara-
nyában. A tervszerűsége tényében annyira szembetűnő, 
miszerint joggal lehet következtetni, hogy a magyaror-
szági nazarenismus elismert felekezetté akar tömörülni, a 
mi az 1895. évi XL1I1. t.-c. alapján azonnal megtörtén-
hetik, mihelyt az államra veszélyes tételeket hitcikkeikből 
elengedik. Ilynemű — kisebb-nagyobb — engedményt 
pedig minden alakuló egyház tett az egyháztörténet tanú-
sága szerint, mint Bómában úgy Wittenbergában, sőt Deb-
recenben is. De a mozgalom itt nem állt meg. 

A szegény egyháztagok bélyeges folyamodványnyal 
kérelmezik, hogy a vagyontalanok a papi fizetés terhe 
alól mentessenek föl, vagy legalább jelentékenyen mérsé-
keltessék az (a mit én az evangéliummal nem is tartok 
ellenkezőnek, pedig mi az evangélium szerint reformáltak 
volnánk talán ?). Kérésüknek sikere nem lévén, egy egy-
házközségben egyszerre 57 fizető-köteles, a nazarenismus 
szektáskodástól nem érintett református egyháztag lépett 
ki felekezetnélküliségre. Ez már nagy szó a lukma orszá-
gában. 3—4 lélek több egyházból is (magvak!). Készül-
nek : ijjesztő számmal. Jam ardet! 

Azt csak mellesleg említem, hogy a megürült lel-
készségek be nem tölthetők, mivel az egyházak a fize-
tésnek felére leszállítását (természetesen fenyegetés kísé-
retében) nem kérik, hanem követelik. 

Ezek a gyűlés előzményei, mely kérdések azt még 
most nem foglalkoztatták. Csak például hoztam fel, hogy 
ily viszonyok közt az esperesi beigtatás nagy jelentőség-
gel bír. Ezek után a tudósításra térek át : 

Február 8-án a téli időhöz mérten népes számban 
jelentek meg a gyűlés tagjai. Kilenc órakor tanácskoz-
mány tartatott, melyen Dánvi Gábor megválasztott espe-
res úr előterjesztette, hogy ő csak az esetben fogadhatja 
el a közbizalom kezéből a mandátumot, ha az egyház-
megye megengedi, szemei gyöngesége miatt, hogy ne min-
dent ő maga végezzen, az oly ügyeket, melyek más által 
is végezhetők, mert intézkedést nem igényelnek, más által, 
az irodai teendőket pedig káplánjával végeztetheti. Ehhez 
a tanácskozmány készséggel hozzájárult, mert ismeri nt. 
esperes úr tapintatát, hogy kényesebb természetű ügyeket 
kizárólag saját hatáskörében s személyesen végezend. 

Ezek után Morvay Ferenc, e. m. főjegyző, mint 
h.-esperes szívből fakadt, a helyzetet is érintő buzgó s 
figyelemmel hallgatott ima után a gyűlést megnyitva tu-
datta, hogy nm. gondnok úr a gyűlésen meg nem jelen-
hetett s a társelnökségre mint egyik legrégibb tanácsbiró 
dr. Kereky Mihály kéretett fel. 

A szavazatok ismert eredményéről a jelentés fel-
olvastatván, esperes úr az esküt azonnal letette és a 
h.-esperes, valamint a világi elnök által hozzá intézett 
szívélyes üdvözlés után s székét a gyűlés tagjai által 
élénk helyeslésekkel kisért beszéddel elfoglalta. 

Egy közgyűlési tag indítványára a közgyűlés Morvay 
Ferenc főjegyzőnek az egyházmegye ideiglenes vezetésé-
ben kifejtett tevékenységéért jegyzőkönyvileg elismerést 
és köszönetet szavazott. 

A »Jelentőívek* kiigazítása tárgyában Nagy Imre 
aljegyzőnek az egyházker. idevágó határozata értelmében 
tett indítványa egyhangúlag elfogadtatott és e jegyzőkönyvi 
pont külön körlevélben fog sürgősen köröztetni. 

Azután Morvay F. főjegyző tett jelentést nyert meg-
bízatása folytán a tömeges tűzkárbiztosításra nézve hozzá, 
mint helyettes espereshez beterjesztett ajánlatokról. Három 
társulat tett ajánlatot, melyek egymással versenyezve, oly 
meglepő olcsó díjtételeket szabtak, hogy igazán nehézzé 
tette a választást. Egyben egyik, másban másik nyújtván 
nagyobb előnyt. A társaságok még a presbvterek vagyo-
nára is kiterjesztették — bár kissé magasabb, azonban 
mégis olcsó díjtételek mellett — kedvezményeiket, sőt a 
terményekre nézve is. Egyházaink legnagyobb része az 
Első Magyar Biztosító Társaságnál levén huzamosabb időre 
lekötve: ez vitte el a pálmát, de azon feltétel alatt, ha 
összes saját egyh, biztosításait azonnal lejártnak tekintve, 
az új feltételek alatt új kötvényt állít ki 12 évre, mit 
jogunk van hinni — az el is fogad; ez pedig az egy-
házakra igen nagy előny. A szerződés megkötésével a 
főjegyző, megerősítésével az esperes bízatott meg. Kezelőül 
is a főjegyző választatott. 

Még Józan Sándor lelkész és Szűcs Dániel tanító 
iskolai felügyelők tették le a szokásos esküt s ezzel á 
közgyűlés tárgysorozata ki volt merítve. 

Annál több időt vontak el a bírósági tárgyak. 
Itt volt mindjárt Köröm Károly siklósi lakos évek 

óta húzódozó egyház-adózási ügye, hogy az ő kereskedő-
tanonc 15 évet betöltött és katholikus gazdánál levő s 



így a család körén kívül élő fiáért köteles-e ő a lukmát 
megfizetni ? A bíróság a rendszer és idevonatkozó be-
szerzett bizonyítékok alapján igennel felelt e kérdésre és 
pedig a múltra visszamenőleg is. 

Azután Horváth Gy. lelkész kérésére a bíróság pon-
tonként magyarázta meg, hogy a tésenfai lelkészi díjlevél 
egyes pontjai — melyre nézve lelkész és elöljáróság meg-
egyezésre jutni nem tudtak — miként értendők, illetve 
teljesítendők. 

Két fegyelmi ügy is volt. Mindkettő tanító ellen. 
Göbel János besefai tanító botrányos viselkedés s állásá-
val össze nem férő cselekvények miatt jelenlegi állásától 
megfosztásra s e mellett azonnal való felfüggesztésre ítél-
tetett és pedig minden javadalom nélkül. Vádlott nem 
jelent meg. Ügyész azonban terhére felebbezett. 

Enyhébben végzett a bíróság Csikesz Sándor dr. 
palkonyai tanító ügyével, kit lelkésze a tanfelügyelőség 
útján panaszolt be, ki a vizsgálatot világi hatóság útján 
eszközöltetvén, az ügyet elbírálás végett püspök úr útján 
tette át s ügyészi vitány alapján egyházi vizsgálat nélkül 
tüzetett ki tárgyalásra. Kitűnvén, hogy a tanító tanúi ki 
sem hallgattattak s hogy panaszló lelkész épen tavaly, 
minden tekintetben jó bizonyítványt adott annak, a bíró-
ság tanácskozás után végzésben mondotta ki, hogy az 
eljárást hivatalból nem folytatja, hanem a lelkész magán-
panaszává minősíti s őt a rendes egyházi törvénykezés 
útjára utasítja. 

Ezzel a gyűlés esperes úr buzgó imájával délután 
x/24 órakor berekesztetett. A rendkívüli' gyűlés, mely a leg-
példásabb rendben s élénk részvéttel folyt le, tehát nem 
kis munkát végzett. De e munkáktól eltekintve, jelentőssé 
válik az által, hogy a hosszú interregnum megszűnt, 
nemcsak, hanem úgy szűnt meg, hogy az egyházmegye 
hajójának kormányán, e zivataros időkben ismét azt a 
kipróbált erőt s biztos karokat szemlélheti, a kitől s me-
lyektől hányatott hajója biztos haladását várja, reméli, 
s ki iránt bizodalmát, szeretetét a legközelebbi közgyűlésen 
többszörösen és nagy melegséggel, most pedig az egyházak 
szavazatának kiváló többségével nyilvánította. 

A magyar református nagy közönségre is megnyug-
tathatólag fog hatni annak tudása, hogy a vész első nvil-
vánulásakor egyik féltett hajójának kormánya ily biztos 
kezekbe tétetett le. Adja Isten! hogy ez a. remény a hajó 
biztos haladásával nyerjen teljesülést. 

Agodi, 
reform, lelkész. 

»Az én országom nem e világból való«. 
János evang. 18, 36. 

(Visszhang egy kiáltó szóra a Hortobágyban.) 

A »Debreceni Protestáns Lap« f. évi február 13-iki 
számában látott napvilágot egy cikkecske. Ékes beszédek-
ben fejtegeti a haza eszméjét s bizony-bizony jó Kölcsey 
csak aludd nyugodtan tovább nagy álmaidat; a mag, 
melyet Paraennesisedben elvetettél, immáron sudár fába 

szökkent. Nem csak azt tudjuk már, mi a haza? Tudjuk 
azt is, hogy a magyar hazának s a ómagyar vallás«-nak 
kik az ő ellenségeik! Az ultramontán katholikusok, a pan-
szlávok, a nazarénusok, baptisták s főképen pedig — a 
mint ez a példásan »objectiv« szerkesztői megjegyzésből * 
is kitűnik — Szőts és Szabó evangélisták s az a belmissziói 
mozgalom, melyet propagálnak. S kivált az utóbbiaktól kell 
igazán féltenünk ezt a hazát s a mi magyar református 
egyházunkat (! ?) 

Sőt ez a czikkecske még másban is tündököl. Kiváló 
példáját mutatja be annak, miként lehet egy szentírási 
locust kétélű karddá kifenni. Tovább megyek. Ez a cik-
kecske arról is igaz tanúvallomást tesz. miként hozhatja 
egy erős akaratú s merész fantáziájú ember causalis nexusba 
Vörösmarty »Szózatát * János evangéliumával, kivált midőn 
ez a nexus a debreceni formában és értelemben kiválóan 
alkalmasnak látszik arra, hogy ledorongoljunk vele egy-
két embert, a ki nekünk nem tetszik s hamis színben 
tüntessünk fel egy mozgalmat, mely »nyugalmunkat * za-
varja ! 

De csak látszik! 
Szőts és Szabó evangélisták bizonyára hazaárulók 

s a belmissziói mozgalom bizonyára megöli ezt az édes 
hazát s a mi édes magyar református egyházunkat. Evan-
gélistáink felkeresik az ifjú embert, kiragadják a világ-
város ezer kísértései közül, megmutatják neki azt az országot, 
mely »nem e világból való*, de a melyre függesztve sze-
meinket, édes hazánk s egyházunk boldog és erős leszen. 
Kitöltik a lelkeket vágyódással amaz ország iránt, mely 
>nem e világból való«, s e vágyódásból erős, bátor munka 
fakad, hogy ez a mi hazánk előcsarnoka legyen annak 
az országnak, mely »nem e világból való*. Munkálkodnak 
azon, hogy ennek a hazának »támasza és talpköve a 
tiszta erkölcs* legyen. Hirdetik, hogy a pap legyen misz-
szionárius, a ki elmegy az ő népe szegényeihez, gazda-
gaihoz egyaránt, erősíteni, lelkesíteni amazt, alázatosságra, 
könyörületességre tanítani emezt. 

Nagy, nagy bűnök ezek ! ? Hisz dolgozni kell! Mi 
lesz — Istenem —- ebből a népből s hazából, ha a nép 
nem elégszik meg ezután azzal, hogy papja hetenként egy-
szer praedicálva, a többi hat napot kedélyesen quaterkázva, 
pipaszó mellett töltse el ? 

Bizony nagyon »veszedelmes irány« ez amozgalom! Mert 
ezután az ifjú emberek nem járnak a bűnök tanyáira, hanem 
dolgoznak, hogy e hazának munkás s erős fiai legyenek; 
mert ezután a férfi a családban s hazában isteni célokat 
ismer fel és munkál; mert ezután az aggok nem ifjúkori 
bohóságaik elregélésével mulattatják az ifjakat, hanem az 
erkölcs-, haza- s Istenszeretet igéit csepegtetik szivükbe. 

Bizony nagy baj ez. Hisz dolgozni kell! 
Ilyennek olvasom ki szegény magyar hazánk s ma-

ii 
* » Valóban — mondja a szerkesztő — alig volt egyházunk-

ban veszedelmesebb irány, mint a minővel legújabban Budapestről 
fenyegetnek. Oly tévelygés, a mely megtagadása lenne, ha érvé-
nyesül, a magyar ref. egyház legféltettebb és legtisztesebb tradí-
cióinak*. 



gyar református egyházunk sorsát a kiáltó szóból Horto-
bágyban. 

S boldognak érzem magamat, hogy ilyennek látom ; 
mert hazám jövendőjét nem a debreceni homokos szem-
üvegen át, hanem szemeimmel nézem. Mert látom, érzem, 
tudom, hogy az a harc. a melyet mi Szőts és Szabó evan-
gélistáink vezérlete alatt megharcolunk, ezt a hazát erőssé 
teszi a hitben, türelmessé a reményben, hűségessé a sze-
retetben, hogy így ez a haza karöltve halad minden hivő 
néppel amaz ideál felé, melyet Krisztus Urunk tűzött eli-
bénk a hegyi beszédben, s mely »nem e világból való«. 

Kérdem: hazaáruló-e az, a ki hazáját s egyházát a 
legmagasabb, a legtisztább valláserkölcsi és nemzeti ideál 
felé viszi ? S nem téved-e clZ ̂  cl ki e törekvésekre átkot 
kiált ?! 

Magyar református testvéreim! Emlékezzetek Jakab 
apostol szavaira: »Egészen örömnek tartsátok, atyámfiai! 
midőn különféle kísértetekbe estek, tudván, hogy hitetek 
megpróbáltatása kitartást szül. A kitartásnak pedig töké-
letes munkája legyen, hogy legyetek tökéletesek és épek, 
semmiben sem szenvedve fogyatkozást (I. r. 2—3—4. v.). 

Megjelent pedig a kisértet a Hortobágyi pusztában. 
De él Jézus igéje: »Eredj el Sátán!* (Máté IV. r. 10 v.) 

Horváth Gyula, 
szigorló orvosnövendék, a budapesti 

ref. ifj tgylet r. tagja. 

R É G I S É G E K . 

Apróságok Melenehtonról. 
A kis Schwarzerdt Lippusz első tanítója — mint 

tudjuk — magyar ember volt, kit Brettenbe a híres hu-
manista, Reuchlin, ki Melanchtonnak anyai nagybátyja 
volt, küldött. Ettől a Johannes Hungarustól, ki nemcsak 
kitűnő latin, de kitűnő görög is volt (a mi pedig akkor 
nagy ritkaság számba ment) tanulta Melanchton a classi-
kus nyelvek elemeit. Melanchton maga írja róla, hogy 
kitűnő grammatikus volt. Bárha olykor erősebb fenyítéket 
is alkalmazott, de »mindig okkal s illő mérsékléssel«. »Igy 
tett engem — írja a hálás tanítvány — grammatikussá. 
Ő igen jó férfiú volt, engem fiaként szeretett s én viszont 
őt, mint atyámat.* Ugyancsak e magyar tanítójától ta-
nulta meg — mint maga mondja — »az igazmondást és 
az engedékenységet*. 

* 

Pforzheimban, hová 10 éves korában vitték, s hol 
két évig tanult, már latin nyelvű színelőadást tartott 
tanulótársaival, nagybátyja Reuchlin tiszteletére. A meg-
örvendeztetett nagybácsi erre kis unokaöcscsét ölbe kapva, 
a saját doktori süvegével megkoronázta. így lett a 12 éves 
gyermek doktorcandidát.ussá. 

* 

A doktorcandidatusból azonban sohasem lett igazi 
»doktor*. Nem mintha nem lehetett volna azzá, de mert 
nem akart. »Senki sem bírhat reá —ír ja egy alkalommal 
ő maga Spalatinnak — hogy ezen bármily megtisztelő 
címet elfogadjam, nem mintha kevesleném, de mert azt 
hiszem, hogy ez akadémiai fok olv dísz, a mely csak a 
legnagyobb aggálylyal kérhető s adható*. 

Wittenbergbe 21 éves korában hivatott el. Első fel-
lépésével egyszerre meghódított mindenkit, főleg Luthert. 
»Elz a kis görög — írja egy alkalommal Luther Spalatin-
nak — túltesz rajtam a theologiában is s egymaga any-
nyit fog alkotni, mint sok-sok Mártonok, a Sátán és a 
Scholastikus theologusok ellen*. Olykor kedélyes cédulá-
val hívta meg barátját egy korsó szász sörre, vagy egy 
pohár jó magyar borra: »Scbwarzerdnek, a latinnak, gö-
rögnek, hébernek és németnek, a ki azonban egy nyelven 
sem beszél barbarul*, Az idő folytán Melanchton tudós 
híre s tekintélye mind növekedvén, szálló igévé lett: >A 
hol Fülöp mester, ott Wittenberg*. 

* 

Mindig csendes, szerény, visszavonult volt. A zajt, 
feltűnést nem szerette. Még kevésbé a perpatvart. A hol 
viszály támadt, ott ő mindig a közvetítő szerepét játszotta, 
a nélkül azonban, hogy az elvből, mely meggyőződését 
képezte, csak egy szemernyit feladott volna. E tekintetben 
igen jellemző azon levele, a melyet 1530-ban Augsburg-
ból, a híres ágostai hitvallás készítése közben öcscséhez 
írt : »Szinte azt kell hinnem, hogy szerencsétlen csillag-
zat alatt születtem, mert épen azt kell megérnem, a mi 
leginkább elszomorít. ínséget, nyomort, megvettetést szí-
vesen elviselnék, ám a civódás s versengés lesújt. Nekem 
kell a confessiót megfogalmaznom, a mely a császárnak s 
rendeknek lesz benyújtandó s már előre látom a sok szi-
dalmat, háborút, pusztulást, csatákat. S ha csak rajtam 
állana, hogy e nagy bajt elhárítsam! Istenem, te benned 
az én bizodalmam, segíts te énnekem, te ki érzelmeink 
szerint ítélsz meg minket! Az ügyet kedves öcsém, nem 
szabad elhagynom, míglen csak élek, ámde a béke miat-
tam meg ne zavartassék! Más theologusok akarták a hit-
vallást megírni, bárha csak Isten is így akarta volna! 
Most azok elégedétlenek az enyémmel s meg szeretnék 
változtatni. Egyik itt zúgolódik, a másik amott. De én 
megőrzöm a saját irányomat: Kerülök mindent, a mi még 
fokozná az elkeseredést. Isten a tanűm: szándékom tiszta 
s jutalmam mégis csak a gyűlölet lesz!* 

* 

Hát a gyűlöletből bőven ki is jutott a későbbi, kü-
lönösen a flaciusi vitákban a része, ügy hogy szinte már 
az életet is megunta miatta. Halála után asztalán egy 
irást találtak, ily címmel: »Okok, melyek a halál félelmét 
enyhítik*. Ez okok közt ott szerepel ez is: »Megszaba-
dulsz a nyomorúságtól s a theologusok dühétől.* 

* 

Esze, szive azért mindig helyén volt. Luther egyszer 
ezt írta róla asztalára: »Fülöp ura a dolgoknak s a sza-
vaknak egyaránt; Erasmus bő szavú — tartalom nélkül; 
magam a tartalomhoz nem rendelkezem szavakkal; Carl-
stadt egyikkel sem.* 

* 

A hit dolgában többre becsülte a kegyes érzületet 
minden tannál. Midőn egy alkalommal édes anyját meg-
látogatta s ez kétségbeesve kérdezte tőle, hogy már most 
a sok különféle tanítás közül melyiknek higyjen, ezt a 
feleletet adta neki: >Higyjen édes anyám s imádkozzék 
mint eddig cselekedte s bizonynyal üdvözülni fog*. 

* 

Csendes munkásságának nem volt hívebb bámulója 
Luthernél. »Igazán fáj nekem — írja egy helyen — hogy 
az én irataim zivatarként zuhognak alá, s óhajtanám, ha 
oly gyengéd s áldó eső alakjában jelennének meg, mint a 



Fülöp mesteréi*. Nyilván természetük, jellemük annyira 
ellentétes volta okozta, hogy oly hamar s oly elválaszt-
hatlanul összeforrtak. A végletek találkoznak. 

* 

Élte utolsó percéig, végső lehelletéig nem a szaka-
dáson, de az egységen dolgozott. Megtartotta fogadalmát, 
melyet Luther halálakor a fejedelemnek a maga s a wit-
tenbergi papság s tanárok nevében adott, hogy »a keresz-
tyén hit ama klenodiumát, a melyet Luther Márton doktor 
hagyott, az utódoknak elhomályosulatlanul adják át« : de 
a keresztyén hitet mindig a maga egységében fogta fel s 
azt, mint igazi »katholikus* hitet értette. így eleget tett 
atyja utolsó akaratának is, ki e szavakkal búcsúzott el 
tőle s egyéb gyermekeitől: »Legyetek egyek az Úrban s 
egymásközt*. 

Az iskolát felette nagyra becsülte. »Ugyanazon ér-
zelemmel járjunk az iskolába — mondá — a melylyel a 
templomba, azon óhajjal t. i., hogy isteni dolgokat tanít-
sunk és tanuljunk*. »Sok régi templom bejárata felett 
olvasható e felirat: Az én házam kőbe vésett imaház — 
e felirata legyen az iskoláknak is, mert az iskola a nyil-
vános istentisztelet egy része, hol mi az igazságot tanulni 
s tanítani s ezt imádsággal összekötni tartozunk«. 

* 

Minden tudományt az ő lelke előtt a vallás szentelt 
meg s csak az ily tudománynak van szerinte értéke. A 
midőn a csillagászatról szól, ezt azon indokolással ajánlja, 
hogy »a szemek az embernek a csillagokért adattak«. S 
a ki legdrágább érzékét nem használja arra, hogy vele 
a csillagokhoz s ezektől aztán lelkében Istenhez felemel-
kedjék, az megérdemelné, hogy szemét kivájják, mert nem 
arra használja, a mire főleg kapta. 

* 

Életmódja, ruházata, eledele egyszerű, igénytelen 
volt. Gyenge szervezete miatt azonban erős táplálékra s 
jó borra volt szüksége. Főleg ez utóbbival el is látták 
bőven pártfogói, meg magyar theologusai is. Egy pohár 
jó bor mellett aztán igen kedélyesen el tudott beszélgetni. 
A rossz bor felett meg elröppentett egy-egy csipős meg-
jegyzést. 1530-ban Augsburgban a birodalmi gyűlés al-
kalmával igen rossz bort kaptak, pedig állítólag Neckar-
bor volt. Meg nem állhatta egyszer a jó Fülöp mester : 
»No ez a bor ugyan Neckar, de nem nektár*. 

A kedélyességet egyébként is szerette. Mutatják ezt 
számos versei, melyek sokszor egy-egy helyzet hangula-
tát fejezik be. így, a midőn megnősült s e napon előadá-
sait nem tarthatta meg, a tényt a következő hirdetéssel 
adta baligatói tudtára: 

»A studiis hodie f'acit otia grata Philippus, 
Nec verbis Pauli dogmata Sacra leget*. 
Bár néhány jó verset is írt, ez irányú munkássá-

gával inkább csak a humanisták szokását követte, magá-
nak poéta nevet sohse vindikált. Ellenkezőleg tréfásan 
mondogatta magáról: »Olyan vagyok én a poéták között, 
mint a holló a hattyúk között*. 

* 
Korán kelt, sokat dolgozott, napközben, szerette az 

éjjeli nyugodalmat. Egy alkalommal frieslandi részeg ta-
nulók zavarták az éji csendet. Ő még akkor dolgozott; 
felkelt tehát munkájától, lement s csendet csinált. Sokan 
megugrottak, többen remegve kértek tőle bocsánatot. Ki-
szidta jól s elbocsátotta őket. E »csata« feleit el is tré-

fált aztán egy, legkedvesebb barátjához, Camerariushoz 
írott levelében s hozzá teszi: »Hiszen ha a magyarok is 
a törököket oly könnyű szerrel elűzhetnék!* 

* 

Mert Magyarországban a keresztyénség védő bástyá-
ját látta az izlammal szemben. Igaz, jó barátja volt a 
magyarok ügyének mindenkoron. Ha rajta áll, egész 
Németország háborúba kél értünk, velünk. Magyar theo-
logusait is igen szerette. Főleg az ő számukra tartotta 
nevezetes biblia-óráit, a melyeken, minthogy ők a német 
istentiszteleteket nem értették, latin nyelven tartott nekik 
szabad, épületes s egyúttal tudományos előadásokat. Ez 
előadásokból kerültek ki »Postillái*. 

* 

Ez előadásait s egyéb előadásait is teljesen anyagi 
érdek nélkül, ingyen tartotta. »Hiszen ha én a theologiát 
fel akartam volna használni — nagy vagyonra tehettem 
volna szert*. Ámde kincs, dicsőség, jólét őt nem hábor-
gatja : »Legyen enyém a munka főrésze, a kincsekkel 
gazdagodjék más, ha akar*. 

* 

Áldott jó Fülöp mester, bizony tied volt a munka 
főrésze, a kincsekkel, a szellemi kincsekkel, melyeket szá-
munkre gyűjtöttél, mi gazdagodtunk! Szellemed óvjon, 
hogy azokkal jól is gazdálkodjunk! 

Stromp László. 

Apróságok Melanehton életéből. 
1. Melanchtonhoz és társaihoz első tanítója Johannes 

Hungarus gyakran szólott így: »Seid vorsichtig und gebt 
gerne nach!« és Melanehton egész életén át megtartotta 
e jó tanácsot. 

2. Melanehton a heidelbergi egyetemen a görögben 
is folyton tovább képezvén magát, már mint 13 éves fiú 
oly sokra vitte, hogy midőn egykor a tanár egy nehezebb 
feladatot akart lefordíttatni és azt kérdezte: Van-e olyan 
diák, a ki azt le tudná fordítani? az egész ifjúság azt 
kiáltotta: Melanehton! Melanehton! 

* 

3. A lipcsei szóvitára az ingolstadti híres tanár, dr. 
Eck voltaképen Carlstadtot hívta ki, mert ez védelmezte 
Luther 95 tételét — de Luther is elment Garlstadttal 
Lipcsébe 1519 június végével. Melanehton meg elkísérte 
Luthert. Melanehton a vitában közvetlen nem vett részt. 
De azért vitaközben gyakran segített Luthernek. Midőn 
Luthernek a harc hevében egyik-másik bibliai idézet, vagy 
valamely egyházi atya, író szava nem jutott eszébe, M. 
hirtelen megsúgta ezt neki, úgy hogy dr. Eck végre is 
kifakadt: »Schweig Philippe, Kümmere dich um deine 
Studien, und störe mich nicht*! 

* 

4. Melanehton igen bőkezű volt. Csak kérni kellett 
tőle valamit, és ő rögtön odaadta. Volt egy kis szép érem-
gyűjteménye, melyet barátai, jóakarói ajándékaiból állított 
össze. Egyszer jött egy látogatója. Ezzel megjárta. Egyik 
pénzdarabot jobban dicsérte, mint a másikat. Melanehton 
erre azt mondta: »Nehmt Euch die, die Ihr wünscht!* 
»Ichwünsche sie alle!« volt a felelet. 

* 

5. Melanehton egyszer Luthernél volt ebéden. Lu-
ther egyik vendége társalgás közben azt kérdezte Luther-



tői: Mit gondol doktor úr. milyen lehetett Pál apostol külső 
kinézésére nézve? Luther Melanchton felé szeretetteljes 
pillantást vetett és azt feleié: >Ich glaube, Paulus sei eine 
verachtete Person gewést, die kein Ansehen gehabt, ein 
armes, dürres Mánnlein, wie Magister Philippus!* 

* 

6. Melanchtonnak, a délnémetországinak, sok baja volt 
a szász konyhával. Sehogy sem tudott hozzászokni. Egy-
szer azután kifakadt: »Es ist zu erbarmen, wir habén in 
diesen armen, elenden Nest keine ordentliche Nahrung; 
es ist nichts gut zu bekommen und wenn man sehon etwas 
hat, so kocht man's schlecht. alles ist bárbarisch!* 

7. De azért a túlnagy, gazdag traktákat, lakomá-
kat Melanchton nem szerette. Egyszer egy házigazdája 
nagyon gazdagon megrakott asztal mellett, nagyon sza-
badkozott és mentegetődzött, hogy többet nem adhatott. 
»Hagyja el, mondá Melanchton, a mentség nagyobb az én 
gyomromnál; ha mindenkinek olyan nagy gyomra volna, 
a milyen ehhez kell, akkor az Úr Istennek még sokat kel-
lene teremtenie! 

* 

8. A wittenbergi városi jegyző egyik barátjához azt 
írta: »Képzeld mit láttam én ! Melanchtont láttam táncolni 
a prépostnéval! (Justus Jonas nejével.) No, az furcsa volt!« 

* 

9. Az ágostai 1530-iki birodalmi gyűlésről hazament 
Luther, ki Kóburgban csatlakozott hozzá. Melanchtonnal 
Altenburgban Spalatinnál pihent meg. Melanchton örökké 
az Apologiával volt elfoglalva. Még étkezés közben is 
arra gondolt. Gyakran letette a kanalat és elment dol-
gozni. Végre is egyszer Luther utána ment, kivette a 
tollat a kezéből és így szólott hozzá: »Lieber Philipp, 
man kann Gott nicht alléin mit der Arbeit, sondern auch 
mit Feiern und Ruhen dienen!« 

10. Melanchton 1540. június elején indult ki Witten-
bergből, hogy hagenaui vallási értekezletre menjen. Midőn 
Wittenbergből kimenet az Elba hídján átment, őt kisérő ba-
rátjaihoz fordulva, leverten mondá: »Auf Synoden hab' 
ich gelebt, auf ihnen werd' ich auch sterben!« 

* 

11. És úgy látszott teljesül jóslata. Mert alighogy 
Weimárba érkezett, összeroskadt. Baja nagyon súlyossá 
lett. A választófejedelem elküldte hozzá Luthert, Jonast 
és egy orvost. Luther meghökkent, a mint vonagló barátját 
meglátta. Az ablakhoz ment, térdre esett és forró imád-
ságban kérte Istenét: ragadja ki a halál kezéből barátját, 
vagy mint Luther mondá: »Allda musste mir unser Herr 
Gott herhalten, denn ich warf ihm den Sack für die Thür, 
und rieb ihm die Ohren, mit allén Verheissungen von 
Gebetserhörungen, die ich in der heiligen Schrift zu er-
záhlen wusste, dass er mich musste anhören, soich anders 
seinen Verheissungen trauen sollte!« Azután Melanchtonhoz 
szaladt, megragadta kezét és azt mondta néki: »Ne félj 
Fülöp, nem fogsz meghalni! Bizzál az Istenben!« Me-
lanchton mintegy haldokolva azt rebegé: Ne tartóztass 
fel utamon! Az Istenért, hagyj elmennem! »Még tovább 
is szolgálnod kell az Istent!« feleié Luther. És enni valót 
hozott és a vonakodót kényszeríté enni. Reáripakodott: 
»Hörst du Philippe! Kurz um, du musst mir essen, oder 
ich thue dich in den Bauch!« »Egyél Fülöp, mert kiát-
kozlak!* Melanchton evék és elszunnvada. Mikor — mint-
egy csodálkozva, hogy még él — szemeit felnyitá, a falon 

Luther írását látta, ki oda a 118. zsoltár 17-dik versét 
írta: »Nem halok meg. hanem élek és hirdetem azúrnak 
dolgait!» És életben maradt. 

* 

12. 1546 elején is birodalmi gyűlésnek kellett lennie 
és tárgyalásoknak kellett folynia a vallás ügyében Regens-
burgban. De Melanchton, ki 1545 októberében és decem-
berében Lutherrel együtt járt Mannsfelden a grófok kibé-
kítésére, beteg volt és otthon maradt! És ime mi csodálatos 
sorsfordulat! Luther 1545 decemberében örül, hogy még élve 

Jiozta haza Fülöpöt s annak örömére a fellábadt beteg 
tiszteletére 1546. jan. 20-dikán nagy lakomát csapott, 
majd 1546. január 23-dikán elutazott újra Eislebenbe a 
Mannsfeld grófokhoz, február 14-dikén megírja utolsó le-
velét Me'anchtonhoz és orvosságot kér. Február 18-dikán 
Melanchton felel neki és küldi az orvosságot. Másnap reg-
geli 9 órakor az egyetemre megy Pálnak a rómaiakhoz 
írott levelét magyarázni, útközben levelet kap Justus 
Jónástól, melyben jelenti néki a rettentő csapást, hogy 
dr. Luther Márton Eislebenben 1546. február 18 dikán 
meghalt! Felment a kathedrára, de megtörötten rebegé: 
»Ach unser Führer ist dahin gegangen!* S könyek között 
olvasta fel Jónás levelét. 

* 

13. 1557. október 13-dikán meghalt Melanchton 
neje. Melanchton akkor távol otthonról, Heidelbergben, 
tartózkodott. A wittenbergi egyetem értesítette őt erről 
egy levélben, melyet legkedvesebb barátja Camerarius vitt 
át néki. Október 28-dikán, midőn a fejedelmi park szőlő-
lugasaiban sétálgattak, adta át néki a levelet. Melanchton 
könyes szemekkel tekintett az égre és csak azt mondá: 
»Lebe wohl, ich folge dir bald nach!« Eleinte tartotta 
magát, de azután úrrá lett felette a fájdalom! 

* 

14. 1560. ápril 10-dikén a pomerániai herceg, Fülöp 
felett tartott halotti beszédet javítgatta a nyomdában. 
»Talán én leszek a legközelebbi — Fülöp !* — mondá 
mosolyogva. És úgy lőn. 1560. ápril 19-dikén ő volt a 
legközelebbi Fülöp! 

* 

14.1560. ápr. 18-án halálos betegen dolgozó szobájá-
ban feküdt Mellette volt veje, az ügyes orvos, Peucer és sokan 
mások. Végrendeletét akarta megírni és két oldalt meg is írt, 
de tovább nem bírta. Rossz éjszakája volt. Veje felé hajolt: 
mi kellene? Mit kiván? »Nichts, als den Himmel!« volt 
a felelet. Ápril 19-dikén estefelé Winsheim tanár elmondta 
előtte a 31. zsoltár 6. versét, melylyel Luther meghalt: 
»A te kezedbe ajánlom az én lelkemet, mert megváltottál 
engemet Uram, igazságnak erős Istene!* s azt kérdezte 
tőle: hallotta-e? *Igen!« rebegé. Ez volt utolsó szava. 
Beállott a csend, a szent csend, a milyen egész nap kö-
rülötte uralkodott! Csendesen aludt el örökre: 1560. ápril 
19-dikén esti 7 óra felé, ugyanazon órában, melyben 
63 év előtt született volt. 

Közli: Hörk József. 

IRODALOM. 
** Az erdélyi evang. református egyházkerület 

Névkönyve az 1897-dik évre. Szerkesztette Molnár 
Lőrinc püspöki titkár, Kolozsvár, 1897. Gombos Ferenc 
nyomása, 255 lap, ára 1 forint. — Az erdélyi egyház-
kerületi Névtár immár 40-ik évfolyamát járja s az a be-



osztása, hogy a névtári részt történelmi rész előzi meg, 
melyben az egyházmegyek monograíiá.ja van közölve. 
Most a marosi egyházmegye van soron s belőle négy 
gyülekezet (Csíkfalva-Szentmárton, Galambod, Mező-Panit 
és Nagy-Ernye) múltjával és jelenével ismerkedünk meg. 
Ezután jön a névtári rész. melyben először az egyház-
kerületi hivatalos személyzet, azután az egyházmegyék 
gyülekezetei, majd a püspöki vizsgálat alatt álló egyház-
községek. végül a tanintézetek névtári ismertetése foglal 
helyet Legvégén összesített kimutatás, gyülekezetek és 
hivatalnokok betűrendes névsora s a szerkesztés folyama 
alatt történt változások ismertetése olvasható. Főbb ada-
taiból kiemeljük, hogy Erdélyben 19 egyházmegyében 
458 anya-, 34 társ- és 793 leánv-egyházban 499 rendes 
lelkész, 36 körlelkész és 18 helyettes- és segédlelkész 
gondozása alatt 389,035 református lélek él. kik közül 
68,244 a tankötelesek és 53,070 a tényleg iskolába járók 
száma. Az egyházkerület területén hét kollégium (hét fő-
gimnázium, egy tanítóképezde) és egy theol. intézet van, 
melyek, mint a Névkönyv adataiból látható, elég népe-
sek. A Névkönyv adatainak pontosságát nem tudjuk meg-
ítélni, de a Névkönyv rendszerét helyesnek, világosnak 
tartjuk. Mindössze azt lehet sajnálni, hogy az át- és ki-
tértekről nem közöl adatokat a névtár s hogy a hívek 
szaporodásáról vagy fogyásáról teljesen homályban hagy. 
A könyv csinosan van kiállítva. 

** A Franklin-társulat Vasárnapi Könyvtár 
könyvsorozatában megjelent >Derni Detre, az Ameli\n-
gok hőset című kiadvány, írta Gaal Mózes. A magyar 
népnek és ifjúságnak szánf hős monda, melyet a szerző 
zamatos magyarsággal mesél el, a kiadó társulat pedig 
csinos kiállításban számos képpel diszíttetett. A 127 kis 
nyolcadrétü lapra terjedő füzet ára 20 kr., megrendelhető 
Budapesten a Franklin-társulatnál. 

** >Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című nagy munkából most jelent meg a 75-ik 
füzet, melybe Gracza György az orosz betörés kapcsán 
az európai nagyhatalmak és Magyarország közötti tárgya-
lásokat mondja el számos, eddig ismeretlen új adat fel-
használásával. E füzetből látjuk, hogy a 48-as honvédjeink 
milyen nagyra növelték a magyar nemzet hírnevét és 
dicsőségét. A füzet képei ezek: Petőfi halála Falragasz 
1849-ből. I. Mikiós cár 1849. junius 18-án Grábnál a 
határszélen megáldja Magyarország ellen induló hadait. 
— A szép díszmű a Lampel-cég kiadása. 

** »A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténet «-éből, ebből a Wodianer-cég által kiadott derék 
illusztrált műből beérkezett hozzánk az 66-ik füzet a 
szokottnál is díszesebb és képdúsabb kiállítással, s nem 
kevésbbé érdekes tartalommal. A török uralom végére 
járunk. Átéljük Karafa eperjesi vérnászát s utána I. József 
megkoronáztatását. Feltűnő szép a műmelléklet, mely Zri-
nyi Ilona typikus arcképét ábrázolja. A többi illusztráció 
a következő: A párkányi csata. A szent Liga emlékérme. 
Érsekújvár ostroma. Lotharingiai Károly arcképe. Abdu-
rahman, az utolsó budai basa. Buda ostroma 1596-ban. 

Buda tervrajza. Buda megvétele. Buda visszavételére vert 
emlékérem. Pécs ostroma. A mohácsi csata 1637-ben. 
Karafa Antal gróf tábornok. Eperjes XVII. századi lát-
képe. Részlet I. József koronázási menetéből. Eszterházy 
Pál nádor aláírása. Széchenyi György érsek aláírása. 
I. József ifjúkori arcképe. I. József koronázása Eger 
ostroma. Munkács vára. 

E G Y HÁ Z. 

A reformátusok egyetemes konventje, 
mint az elnökség megállapodásáról értesülünk, 
március hó 31-én Budapesten kezdi meg ez évi 
rendes közgyűlését. Előzőleg március folyamán 
az országos közalapi és a lelkészi gyámintézeti 
végrehajtó bizottságok üléseznek szintén Budapesten. 

A budapest budai ev. ref. egyház Évkönyve 
az 1896-ik esztendőről egy 63 lapra terjedő füzetben ér-
dekes dolgokat tartalmaz székesfővárosi egyházrészünk 
mult évéről. A millennáris esztendő támasztotta föl 210 
éves sírjából a XVI. és XVII-ik században virágzó, de 
Budavára visszafoglalásakor elpusztult budai egyházunkat, 
Mult évben avatta fel gyönyörű templomát, mult évben 
iktatta be rendes lelkészét. Az Évkönyv első sorban eze-
ket a korszakos eseményeket beszéli, el s egész terjedel-
mökben közli Szász Károly püspök templomavató imá-
ját, Haypál Benő beköszöntő beszédét, Papp Károly 
úrvacsorai beszédét, Petri Elek esketési beszédét, Mészá-
ros Sámuel keresztelési beszédét, Kiss Áron drtól az egy-
ház megalakulásának és a femplom felépítésének törté-
netét, végül Szánthó János pestmegyei esperes bezáró 
imáját. Majd az egyház belső életéről találunk érdekes 
adatokat. A vallás-tanításról, melyet Fábián János és 
Kádár Lajos katekheták végeznek. Az egyház kebelében 
fennálló jótékony egyesületekről, melyek közül először a 
»Budapesti ref. nőegyesület«-ről, azután a ^Nagypénteki 
reform. Társaság«-ról, ezek működéséről, anyagi erejéről, 
stb. részletesen beszámol az Évkönyv. A ref. nőegylet 
774 forint 11 kr. kiadással s 701 forint vagyonnal zárta 
be mult esztendejét s főként a szegény gyermekek fel-
ruházására fordítja gondját. A Nagypénteki Társaság az 
elzüllött gyermekek számára fog otthont építeni s e célra 
van már egy 18.340 frt értékű telke és 1L235 frt 12 kr. 
tőkepénze. Van az egyháznak egy 750 forint értékű lel-
készfizetési alapja és egy 581 forint értékű konfirmációi 
alapja, melynek jövedelméből a konfirmált növendékeket 
emlék-bibliával ajándékozzák meg. Az Évkönyv további 
részeiben az egyházi adóról olvasunk adatokat, melyek 
szerint a mult évben 691 családfőtől befolyt 1781 forint 
15 kr. .egyházi, 372 forint 10 kr. közalapi adó és 555 frt 
85 kr. adomány a templom-alapra. Végül az egyház elöl-
járóságának s az egyháztagoknak névsora és az általuk 
befizetett adók és adományok olvashatók. — Örömmel 



lapozgattuk át az Évkönyvet; élettevékenységnek, hala-
dásnak jeleit látjuk benne. Csak előre, többről-többre, 
nyereségről-nyereségre! 

Az eperjesi ág. hitv. evang. I-ső anyaegyház 
évkönyve az 1896-ik évről. I-ső évfolyam. Eperjesen 
Kósch Árpád könyvnyomtató intézetéből J 897. 32 lap. 
Mint az évkönyv mutatja, az eperjesi ev. I-ső egyház 
fiatal lelkésze: ifj. Draskóczy Lajos ugyancsak buzgón 
serénykedik »kedves új otthoná«-ban. Az egyháznak 40 év 
óta lelkes és hazafias felügyelője az eperjesi társas élet 
összes ágaiban buzgólkodó Kubinyi Albert földbirtokos, 
ki áldott lelkületű nejével, a nagyhírű Csupka András 
jogi professzor leányával már sok jót tett az egyházban. 
Az évkönyvből, mely lelkészünk ügyes tollát és élénk 
egyházias szellemét dicséri, kiemeljük a következőket: 
született a mult évben 21 lélek, konfirmáltatott 16 gyer-
mek, esketés volt 8, meghalt 22 személy, űrvacsorával élt 
(a koll. diákokkal együtt) 564, áttért hozzánk 3, tőlünk 
senki sem tért ki. Az egyház mult évi történetéből ki-
emelendők : Sztehló főesperes nyugdíjba lépése, a papvá-
lasztás, a lelkes coll. és egyházi millenniumi ünnepély, 
Herfurth tanárnak az ev. leányiskolára adott 40 ezer frtos 
alapítványa, Sztehló főesperes végbúcsúja az «Ev. Egyház 
és Iskola* 28. számában foglalt Szlávik-féle tudósítás 
nyomán, a lelkészi hivatalnak július és augusztus havában 
dr. Szlávik M. coll. igazgató által való ellátása, a kiépített 
új paplak, a papi installátió, Pulszky S. s a városi kép-
viselőtestület nagyobb tégla- és kőadománya, dr. Mo-
sánszky Gy. másodfelügyelő példás buzgalma, Antónyné 
oltárterítő 200 frtos adománya s Ludmann Paulának az 
egyház részére >hálából* megfestett Herfurth-képe. A helyi 
gyámintézet és Mayer E. tanár által kezdeményezett ev. 
nőegylet is buzgón működött. Utóbbi a polgári leányiskola 
fölszerelésére 172 forintot fordíthatott. Az egyház lelkes 
pénztárosa Badványi K. által beterjesztett forgalmi kimu-
tatás szerint a szükséglet 4069, a bevétel pedig 4192 ftra 
van előirányozva. Az egyházi illetékek hátraléka 1884 óta 
összesen 778 frt. Az új leányiskola tőkealapja 13,033 frt. 
A népiskola virágzó és látogatott. Az isteni tiszteletek 
nyelve felváltva magyar és német. Új lelkészünk egészen 
helyesen honosította meg azt a szokást, hogy __ezentúl a 
főistentiszteletek nyelve kizárólag a magyar. Összetartó 
erő, kedvelt egyéniség, hangulatos és tartalmas prédikátor, 
ki épen nem szolgált reá régebben az »Österr. Protes-
tant* s újabban az >Ev, Szemle« támadásaira. Hogy német 
nyelvű szónoklatai kevésbé látogatottak, mint a magyarok, 
annak ev. egyházunk rohamos magyarosodása r az oka. 
Tíz év múlva talán teljesen feleslegessé válik. Új frigyét 
az egyházzal s lelkes hazafias német és magyar nyelvű 
szolgálatait áldja meg a kegyelem Istene! (sz.) 

I S K O L A . 

Aranykönyv. Dessewffy István, a Dessewffyek prot. 
ágának egyik ősi sarja első sorban a Dessewffy család 
részére ösztöndíjakra az eperjesi kollégiumnak folyó hó 
11-ikén bekövetkezett elhunytát megelőzőleg 20 ezer frtot 
hagyományozott. — Dr. Bothár Samu besztercebányai 
orvos a besztercebányai ág. h. ev. algimnáziumnak kétszáz 
forint értékű természetrajz-gyűjteményt ajándékozott. 

A prot. tanári szolgálatnak, a csekély fizetés 
mellett, egész a legújabb időkig különösen két felötlő hát-
ránya volt. Az t. i. hogy a más tanintézetbe átment tanár-

nak addig eltöltött szolgálati évei, sem az ötödéves pót-
lékoknál, sem azon intézet kebelében fennálló nyugdíj-
intézetnél nem vétetett figyelembe. Utóbbit a létesített 
orsz. felekezeti tanári nyugdíjintézet — hál' Istennek — 
megszüntette. Ma már a nyugdíjra nézve, ha más intézetbe 
megy is át a prot. tanár, összes szolgálati évei beszámí-
tás alá esnek. De az ötödéves pótlékokra nézve még mindig 
a régi hátrányos állapotok vannak, miknek következménye, 
hogy rendezettebb iskoláinkból még hajdan fényeskedő 
kollégiumainkba sem szívesen mennek át tanáraink. En-
nek folytán az általános tanárszükséget is idevéve, a 
pályázatok vagy meddők, vagy egyáltalában ki nem elé-
gítők. Ezen segítendő a debreceni ev. ref. főgimn. tanár-
kara főként határozta a gazdasági tanács utján az egy-
házkerületet, hogy már a most üresedésben lévő német-
magyar nyelvi tanszékre úgy hirdesse meg a pályázatot, 
hogy a más intézetből pályázó tanárnak eddig eltöltött 
szolgálati évei a quinqueniumra nézve is beszámíttassa-
nak. íme az első lépés a hátrányos állapot megszünteté-
sére ! Reméljük, hogy foganatja lesz és elszigetelten nem 
marad. Ez az összes protestáns tanárok közös érdeke, 
ép azért közös erővel kell rajta munkálkodnunk! (J.J 

A dunamelléki tanári gyámegyesület feloszla-
tását, mint tudva van, a mult évi egyházkerületi gyűlés 
jóváhagyta s a vagyon felszámolására bizottságot küldött 
ki. A felszámoló bizottság e hó 19-én Kecskeméten tar-
totta meg ülését, melyen Szilassy Aladár elnöklete alatt 
jel$n voltak Papp Károly tanácsbiró, dr. Nagy Dezső 
ügyész az egyházkerület, Molnár Sándor és Szőts Farkas 
az érdekelt tanárok képviseletében és Petri Elek pénztár-
nok. A bizottság a gyámegyesület vagyonát számba vévén,1 

azt az egyházkerület határozata értelmében akként osz-
totta fel, hogy az özvegyek és árvák részére fentartott 
mintegy 36 ezer, a theologiai tanárok részére mintegy 
24 ezer forintot, az országos tanári nyugdíjintézetbe át-
lépett tanároknak pedig kiadott közel 18 ezer forintot. 

Az első magyar protestáns tanitónőképző-
intézet. Iskolaügyi rovatunkban legközelébb panaszkodva 
említettük fel azon tényt, hogy míg hazánkban a római 
katholikusoknak 13 tanítónőképző-intézetük van, addig 
nekünk protestánsoknak egyetlenegy sincsen. Most ör-
vendve jelenthetjük, hogy Debrecenben, egy, az ottani ref. 
felső leányiskolával kapcsolatos tanítónőképző-intézet fel-
állítása iránt illetékes tényezők a lépéseket megtették. Az 
egyház presbyteriuma e hó 14-én tartott gyűlésében öröm-
mel csatlakozott a szándék kiviteléhez s megbízta a felső 
leányiskola tanácsát, hogy az intézetnek tanítónőképez-
dével leendő kiegészítése iránt mielőbb tegye meg javas-
latát, hogy az ügy a tavaszi egyházkerületi gyűlésre kellő-
képen előkészíttessék. E mozgalomra különben maga a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter adta meg az impetust, 
a ki tanítóképző intézetek felállítására hívta fel a feleke-
zeteket, így a tiszántúli egyházkerületet is, mely azonban, 
úgy a debreceni tanítóképző tanárkara, mint az egyház-
kerületi gimn. felügyelő és egyházkerületi tanügyi bizott-
ság véleménye alapján sürgős szükségnek és eminens 



feladatnak tekinti egy tanítóképző-intézet létesítését is. 
Az eddigiek után ennek létrejövetelében többé kételked-
nünk nem lehet s mi ezt azon óhajtással kapcsolatban 
hirdetjük : vajha necsak tanítónő, hanem óvónőképző-tan-
folyammal is kiegészítenék a debreceni ref. felső-leányis-
kolát, mert erre épen olyan szükség van, mint amarra. (J.) 

Az egyetemi építkezések. Wlassics Gyula közok-
tatásügyi miniszter a képviselőházhoz a következő tör-
vényjavaslatot nyújtotta be: 1. §. A két tudományegyetem 
és a kir. József-műegyetem számára sürgősen foganatosí-
tandó telekvásárlására és építkezésekre két millió hatszáz-
ezer forint engedélyeztetik. Ez összegből a budapesti 
tudományegyetem céljaira 600.000. a kolozsvári tud. egye-
temmel kapcsolatos Karolina országos kórház fölépítésére 
1.400,000 frt, a kir. József műegyetem helyiségeinek sza-
porítására 600.000 frt fordítandó 2. A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter köteles lesz az országgyűlésnek minden 
egyes építkezés tervét és költségvetési előirányzatát az 
állami költségvetés rendén, vagy külön jelentéssel bemu-
tatni és a telekvásárlásokról részletes jelentést tenni. 3. §. 
Fölhatalmaztatik a kormány, hogy az 1. §-ban említett 
építések és telekvásárlások 2.600,000 forintnyi költségei-
nek részben való fedezése céljából első sorban az »Erdélyi 
himlőoltási alap«-nak jelenleg 262,465 frt 9 krt tevő 
cselekvő vagyonát felhasználhassa, az ezután fenmaradó 
építési költségek fedezésére pedig a budapesti tudomány-
egyetem alapjából megfelelő kölcsönt vehessen föl, mely 
kölcsön 41/2°/O'-os kamatozás mellett megszakítás nélkül 
egymásután következő 70 félévi részletben lesz az állam-
kincstártól az egyetemi alapnak megtérítendő. 4. §. A jelen 
törvény 1. §-ában fölsorolt munkálatok költségeire fordított 
összegek a vallás- és közoktatásügyi tárca beruházásainál, 
míg az »Erdélyi himlőoltási alap* felhasználása útján 
befolyó összeg, valamint az egyetemi alapból fölveendő 
kölcsönösszeg, a vallás- és közoktatásügyi tárca átmeneti 
bevételeinél számolandők el. 5. §. E törvény kihirdetése 
után azonnal életbe lép: végrehajtásával a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter és a pénzügyminiszter bizatik meg. 

A sárospataki kollégium tanári kara és ifjúsága 
együttesen ünnepelte meg, egyszerűségében magasztos 
ünnepély keretében Melanehton Fülöp születésének négy-
századik évfordulóját; a főiskola tágas tornacsarnokában 
szentelt néhány kegyeletes órát ama nagy férfiú emléke-
zetének, a kit most az ő hálás szülőhazája oly lelkesed -
ten ünnepel. S hogy a negyedszázados főiskola városa 
mennyire át van hatva a Rákócyak tanintézetének val-
lásos szellemétől: most is bebizonyosodott, a mikor ez 
emlékünnepélyen Sárospatak értelmiségének legszámotte-
vőbb része megjelent, hogy résztvételével méltányolja a 
nagy reformátor érdemeit. A szép számú megjelenést 
azért is tartottam a kiemelésre érdemesnek, mert sajna, 
manapság bevett szokás, hogy a világi elem túlnyomó 
része a hasonló irányú mozgalmaktól csökönyösen ide-
genkedik. E nevezett alkalommal f. hó 16-án d. u. az 
egész ünneplés legkiemelkedőbb mozzanatát a dr. Rácz 
Lajos kiváló tanárunknak Melanchtonról felolvasott emlék-

beszéde képezte. Ez alapos, mélyreható tanulmány, mely 
a felolvasónak e tárgyban tett széleskörű kutatásairól és 
szorgalmas utánjárásáról tett tanúbizonyságot: tudomá-
nyos alapon kimerítően fejtette ki a hallgatóság előtt, hogy 
mi volt Melanehton a reformációnak ? mi volt ő mind-
nyájunknak, az egész protestáns világnak ? Elismerést ara-
tott Telegdy Bertalan 111-adéves theologus is, a ki Me-
lanchtonnak a magyar ifjúsághoz való viszonyát fejtegette, 
nagyon alkalomszerűen és jó kivitellel, noha e kérdés 
irodalmunkban még eddig rendkívül gyéren van megvilá-
gítva. Szavalatképen Nagy Béla Ill-adéves theologus adta 
elő vallásos érzéssel, kegyeletteljes h. ngon Sántha Károly-
nak Melanchtonról írt alkalmi költeményét. Ugv a költe-
mény, mint a szavalat szép hatást ért el. A szüneteket 
a főiskolai ifjúsági énekkar preciz előadásai töltötték 
be. (i. zs. b.) 

A kolozsvári ev. ref theol. fakultás ifj. ének- és 
zenekara folyó évi február 27-én szombaton délután 6 
órakor, az intézet dísztermében hangversenyt rendez, mely-
nek műsora a következő: 1. Nyitány »Zampá«hoz; elő-
adja az ifjúsági zenekar. 2. »Magyar ábránd* Székely 
J.-töl; zongorán előadja: Pozsgay Mariska k. a. 3. »Á 
vadász gyönyöre*, G-eilertöl; előadja az ifj. énekkar. 4. 
»Csárdajelenetek«, Hubay J.-töl; hegedűn előadja: Farkas 
Lajos, zongorán kiséri: Pozsgai Mariska k. a. 5. Szava-
lat. Előadja: Székely János. 6. »Szelek szárnyán«, Beyer-
tol; előadja: az ifj. zenekar. 7. »Magyar király-induló*, 
Hubertöl; előadja az ifj. énekkar, zongorán kiséri: Pász-
tori Gyula. 

EGYESÜLET. 
A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület 1896-ik évi 

Évkönyve a napokban került ki a sajtó alól. Olvasható 
benne Szilassy Aladárné elnöki jelentése, Szöts Farkasné 
pénztárnoki jelentése, az egyesület javára tett pénzbeli és 
természetbeli adományok, a közgyűlés jegyzőkönyve, a 
tagok névsora, az egyesület tisztikara és választmánya. 
Az egyesület örvendetesen halad előre a fejlődés útján. 
Tagjai a mult évben csaknem megkétszereződtek. Tevé-
kenysége az árvák és szegények istápolásában jelentéke-
nyen fokozódott. Pénztári forgalma, alapítványi tőkéje 
kétszer akkora volt, mint az előző évben. A folyó évben 
az egyesületbe beléptek: alapító tagul 100 írttal: dr. Vargha 
Gyuláné és Bálint Sándorné; pártfogó tagul évi 10 fo-
rinttal : Noszlopi Emiiné, dr. Darányi Ignác földmívelés-
ügyi miniszter, Barkassy Géza min. tanácsos, Fröhlich 
Izidorné, Knefely Tolnay Ilona; rendes tagul évi 2 frttal 
tizen. — Az egyesület március á-én az ágostai hitvallású 
evangélikusok Deák-téri dísztermében ismét szeretet-ven-
dégséget rendez a társulati közszellem fejlesztésére, mely 
alkalommal a thea után vallásos ének, zene, költemények, 
bibliamagyarázat lesz a műsoron. Belépti jegyek Szilassy 
Aladárné (Wesselényi-utca 65.), Vargha Gyuláné (Kálvin-
tér 7.) és Szőts Farkasné (Pipa-u. 23.) úrnőknél 1 frtért 
és 50 krért kaphatók. 



GYÁSZ ROVAT. 
f Nagy Dániel komádi-i lelkész, a nagyszalontai 

egyházmegye volt esperese február 19-én elhunyt. Halá-
láról gyülekez ete és családja külön-külön jelentést adtak 
ki. A gyülekezet gyászjelentése a következő : A komádi-i 
ev. ref egyház nevében mélyen meghatva és fájdalomtelt 
szívvel jelentjük érdemekben megőszült, szeretve tisztelt 
lelkipásztorunknak nagyt. Nagy Dánielnek, a nagysza-
lontai egyházmegye nyugalomra lépett esperesének, 52 évi 
lelkipásztorkodása után, 77 éves korában, folyó hó 19-én 
déli 12 órakor történt váratlan elhunytát. A megboldo-
gult földi maradványai folyó hó 21-én délután 1 órakor 
a templomban tartandó egyszerű gyászszertartás után 
fognak a komádi-i sírkertben örök nyugalomra tétetni. — 
Négy gyermeke, számos unokája, több testvére gyászolja 
halálát. Béke hamvaira! 

K Ü L Ö N F É L É K 

* Baltik püspök a theologia doktora. Melanch-
ton Fülöp reformátor születésének négyszázados évfor-
dulója alkalmaból a rostocki egyetem theologiai fakultása 
Baltik Frigyes dunáninneni püspököt az egyházi élet és 
a theologiai tudományok terén szerzett érdemei elismeré-
séül a tiszteletbeli theologiai doktorátussal tüntette ki. — 
Szives örömmel gratulálunk hozzá. Baltik püspök szilárd 
egyháziassága és a szláv nyelvű egyházi irodalom terén 
szerzett érdemei köztudomásúak. 

* A Magyarázatos Biblia ügyében a M. Pr. 1. T. 
(Magyar Protestáns Irodalmi Társaság) által kiküldött ter-
vező bizottság f. hó 25-én Szász Károly püspök elnök-
lete alatt ülést tartott. A véleményadásra felkért szakfér-
fiak nyilatkozatainak és a sajtó útján közzétett vélemé-
nyeknek meghallgatása után beható eszmecsere folytán 
elhatározta, hogy a Magyarázatos Biblia kiadását szüksé-
gesnek tartja s a készítendő munkánál részletes irodalmi 
és pénzügyi tervezetet fog benyújtani a M. Pr. I. T. (Ma-
gyar Protestáns Irodalmi Társaság) igazgatóválasztmá-
nyának. 

* Az örmény és szír üldözött keresztyének 
javára, mint tudva van, hazánkban is történt itt-ott egy 
kis gyűjtés, még pedig két úton. Egyfelől Melik Jakab 
mesopotamiai lelkész gyűjtögetett a mohamedánok állal 
elpusztított gyülekezete részére hazánk s különösen az 
Alföld több gyülekezetében. így Cegléden 102 frt, Kecske-
méten 114 frt, Török-Szentmiklóson 128 forint 20 kraj-
cárt, Mező-Túron közel 250 forintot szedett Össze hívei 
számára s ezenkívül megfordult Karcagon, Kisújszálláson, 
Dévaványán, Gyomán, Békésen, Gyulán, Turkevén, Szen-
tesen, Csabán stb. a honnan bizonyára szintén nem üres 
kézzel bocsátották el hitfeleink a szegény üldözött lelki-

pásztort. Másfelől meg egyesek is szépen adakoztak a 
Budapesten működő bizottságnál, melynek legutóbbi kimu-
tatása szerint mintegy 268 frt 54 krra megy az eddig begyült 
segély összeg. Lapunk egyik olvasója azt az óhajtását fe-
jezi ki, hogy miként a külföldi egyházaknál történik, 
hazai egyházunkban is gyűjtetnének össze az üldözöttek 
segélyezésére vonatkozó adatok. Helyes. Mi készséggel tért 
nyitunk az idevágó kimutatásoknak. 

* Tompa-szobor Rimaszombatban. A legnagyobb 
örömmel értesültünk, hogy a magyar ref. egyház egyik 
büszkeségének, Tompa Mihálynak őt egész mivoltában 
ábrázoló szobra a kivitel stádiumába jutott annyira, hogy 
valószínűleg már a nyáron felállítható lesz a nagy költő-
pap szülővárosában, Rimaszombatban. A szobrot Holló 
Barnabás szobrász készítette s alkotását művész-szak-
értők (Stróbl, Fadrusz) is melegen ajánlották a kivitelre. 
Ennek folytán a szoborbizottság az ércbeöntést illetőleg 
érintkezésbe tette magát Glagenbeck H. és fia, fridrichs-
hágeni céggel, mely a szobrot 3000 forintért hajlandó 
megönteni. Gömör tehát nemsokára megvalósulva látja 
régi vágyát, (J.) 

* Eladó orgona. Van szerencsénk a nagytiszteletű 
lelkész, kántortanító és egyházi gondnok urak becses 
figyelmét felhívni arra, hogy egy előljátszós pedálos nyolc 
szóló és négy mellékváltozatos, igen szép külsejű kellemes 
és erőteljes hangú, egészen új orgona tetszés szerinti színre 
festve, lakkolva és díszesen aranyozva jutányosán eladó. 
Egyszersmind tisztelettel tudatjuk, hogy elvállalunk bár-
mily nagyságú új orgonák készítését, valamint használtak 
alapos és gyökeres kijavítását. Országh Sándor és fia, 
Budapest, VI. ker. Szondy-utca 36. sz. 

P á l y á z a t . 
A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház egyetemes köz-

gyűlése 4000 koronából álló pályadíjat tűz ki 20—25 nyom-
tatott ívnyi terjedelmű könyv megírására, melynek tárgya 
»a protestantismusnak befolyása és jelentősége a magyar 
állami életre«. 

A pályázó művek jeligés levéllel ellátva, idegen 
kézzel írva 1898. december 31-ig küldendők főtiszt, és 
mélt. Gyurácz Ferenc püspök úrhoz Pápára. 

A díjat csak olyan mű kaphatja meg, mely a mai 
történetírás színvonalát megüti. 

A nyertes mű tulajdonjoga a szerzőé marad, de 
művét félév alatt tartozik kiadni; ellenkező esetben a 
tulajdonjog átszáll az evang. egyetemes egyházra. 

A szerző kiállítási áron tartozik művéből 100 pél-
dányt az egyetemes gyűlés rendelkezésére bocsátani. 

Szentmártoni Radó Kálmán, Gyurátz Ferencz, 
a bizottság vil. elnöke. a hizottság egyh. elnöke. 

Veres József] 
1 — 3 a bizottság jegyzője. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



S z e r k e s i t ö s í g : 
I X . kerület, Pipa-utca Íi3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
K i a d d - h i v a t a l : 

Ifornyánszki/ 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. 
E l ő O z e t é s i á r a : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes 8zám ára ÍIO kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Felső oktatásunk reformjához. 
Wlassics miniszter mult szombati nagy be-

szédében egész programmját adta a közoktatás 
terén végrehajtandó reformoknak. Szakszerű, okos, 
jól átgondolt beszéd volt, melynek tar talma meg-
érdemli, hogy behatóbban foglalkozzunk vele. 
Jelen alkalommal azonban csak a felső oktatás 
reformjához kívánunk szólani. 

A beszéd rövid áttekintést vetve egész 
kultúrpolit ikánkra, mindjárt legelőbb két helyes 
vezérelvet hangsúlyoz. Egyik, hogy a magyar 
kultúrpolit ikának a lényege nem változhatik szü-
net nélkül, mert az nem egyeseknek a privilé-
giuma, nem is a szakegyesületek céhbeli műkö-
dési köre, hanem a nemzetnek közkincse; a 
magyar nemzeti kultúrpolit ikának a főiránya is 
olyan változatlan, mint az égi testek eltérés nél-
küli mozgása a maguk örök pályáján. Másik az, 
hogy az egységes szerves nemzeti közoktatás az 
az archimedesi pont, a melyről nemzetünket 
nagygyá ós hatalmassá lehet felemelni; ezért 
»minden közoktatási tényezőnek, tehát nemcsak 
az államnak, de a társadalomnak ós az egyhá-
zaknak is, mindeniknek a maga szférájában ós 
hatáskörében, az eddiginél sokkal többet kell 
tennie a nemzeti közoktatásért«. 

E vezérelvek alapján a közoktatás minisz-
tere következő reformeszmóket veti fel az iskola-
ügy felső ágában. 

A felső oktatás ügyében szőnyegre hozza s 
mintegy érlelni próbálja azt az eszmét, hogy a 
főiskolai oktatás törvény által szabályoztassók. 
Mert nálunk a felső oktatást eddig csak rende-
letek szabályozzák. Törvényben azt sem határoz-
tuk meg még, hogy mi az egyetem. Eltérők e 
tekintetben a közelmúlt hagyományai is. B. Eötvös 
pl. a theologiai fakultásokat is befoglalta az »uni-
versitas scientiaruma-ba, de már Trefort theol. 
karok nélkül szervezte a kolozsvári egyetemet, 
mások régebben a szakfőiskolai francia rendszer-

nek adtak előnyt, de most Franciaországban is 
visszatértek az universitási rendszerre. Maga a 
miniszter valóságos és teljes tudományegyetemet 
óhajt, a theologiai fakultások bevitelével, mert 
az államnak és az egyházaknak hazánkban fenn-
álló sajátos viszonya ezt megkövetel i ; mert a 
miniszter szerint igen nagy súlyt kell helyezni 
arra, hogy »az állam magára a papkópzésre leg-
alább annyira befolyást gyakoroljon, hogy lehe-
tővé tegye az egyetemen való képzést ós lehetővé 
tegye azt, hogy necsak az elszigetelt szemináriu-
mokban, hanem az egyetemeken is megtalálja 
minden vallásfelekezet papsága a magasabb egye-
temi képzést®. 

A miniszter által itt kimondott eszmét, hogy 
a felső oktatás törvény út ján szabályoztassók, s 
ennek folytán minden vallásfelekezet lelkószkép-
zóse az egyetemeken lehetővé tétessék, mi elv-
ben helyeseljük. Lapunknak régi programmpontja 
ez. Helyeseltük a hetvenes években, mikor b. 
Eötvös ugyanezt az eszmét törvényjavaslat alak-
jában akként formulázta, hogy a budapesti egye-
temen a r. k. theol. fakultás mellé gör. kel. ós 
egyesült prot. hittani kar is szerveztessók. S ez-
zel szemben helytelenítettük Trefort eljárását, 
mikor a kolozsvári egyetem szervezése alkalmá-
val a theologiai karokat elvből kihagyta, azzal 
argumentálván, hogy a theologia nem egyetemre 
való tudomány, a mely álláspontról a budapesti 
r. k. hittani kart is meg kellett volna szüntet-
nie, a mihez azonban ez ötletek szerint cselekvő 
férfiúnak már nem volt bátorsága. Helyeseltük 
nem rég, mikor a debreceni egyetem tervével 
kapcsolatban Berzeviczy A. felújította b. Eötvös 
eszméjét, s helyeseltük tavaly, mikor a tanügyi 
kongreszszus, később meg maga a miniszter, 
ismét szőnyegre hozta csáktornyai emlékeze-
tes beszédében. Helyeseljük most is, mert köz-
művelődési, nemzeti ós egyházpolitikai szempont-
ból mind egyházainkra, mind hazánkra nézve 
fontos vívmánynak ós erkölcsi nyereségnek tart-



juk a theologia egyetemre való bevitelét, a mint 
ezt már ismételten kifejtettük.* 

Ám mikor ezt nyiltan és határozottan ki-
mondjuk, ugyanakkor ép oly határozottan meg-
követeljük, hogy az egyetemi lelkészképzés modusa 
világosan és szabatosan körvonaloztassék. Mert ha-
zánkban mind a két protestáns egyház autonom 
egyház, mely a maga lelkószkópzésónek autonó-
miáját az egyetemre jutás kedvóért megsértetni, 
megrövidíttetni nem engedheti. Lelkószképzé-
sünknek bármily részleges államosításába is csak 
megfelelő garanciák mellett mehetnénk bele. A 
miniszter beszéde e tekintetben nem helyezi 
kellő világításba a kérdést. Teljesen homályban 
hagy sok fontos mozzanatot. Egy szóval sem 
említi a szervezés modusát. Nem szól a tanárok 
beállításának módjáról. Nem precizirozza a fa-
kultás képesítő jogának az egyházakhoz való vi-
szonyát. Egy szóval részleteket még nagyjában sem 
érint, csak az eszmét veti fel általánosságba!!. 
Itt tehát, ha majd megvalósításra kerül a sor, 
szabatos, részletes precizirozását kérjük a kér-
désnek. Csupán egy részlet-kérdést érint a mi-
niszter s azt ekként formulázza: »Igy pl. ha 
előre szabad mondanom, hogy miként tervezném, 
Budapesten a római kath. és a gör. kel. szent-
egyháznak a theologiai karát vélném fentar-
tandónak, illetve felállítandónak, Kolozsvárit pe-
dig az egyesült protestáns és a görög keleti 
román theologiai kart.cc 

Tartózkodás nélkül kimondjuk, hogy ezt a 
megosztást határozottan helytelennek tart juk, mind 
elvi, mind célszerűségi tekintetből. Elvi szem-
pontból hibás dolognak tartanok, hogy a magyar-
országi két protestáns egyháznak, ha theologiája 
egyetemre kerül, a budapesti egyetemen hely ne 
adassék. Ez mellőzés és hátratétel volna a ma-
gyar protestant ismusra nézve, mely értelmi súly-
ban ós számbeli erőben mindjárt a római kath. 
egyház után áll, nemzeti szempontból pedig az 
elsők között foglal helyet. 

A magyar protestantismust tudományos 
képviselet ós arányos központi erő nélkül hagyni 
az ország első egyetemén, a nemzet tudományos 
és irodalmi központjában : ez érzékeny szellemi 
megrövidítése, mintegy tervszerű leszorítása volna 
a protestáns egyháznak és tudományosságnak. 
Ez nem volna a jogegyenlőség és a jogviszo-
nosság megvalósítása ránk nézve. De célszerű 
sem volna ez az elhelyezés. A két protestáns 
egyház negyedfél millió hivóből csak mintegy 
hat ós fél százezer, tehát az elenyésző kisebbség 
lakik a Királyhágón túl, a nagy többség Buda-

* Lásd »Állami segítség a lelkészek fizetésére és képzésiére* 
című cikkünket »Prot. E. és I. Lap* 1896. évf. 705. s köv. lapjain. 

pestet kapja közelebb. Itt van a prot. egyházak 
legfőbb testületeinek, az egyetemes konventnek 
gyűlési helye ; itt laknak a két egyház legtekin-
télyesebb világi tisztviselői, gondnokai, felügyelői, 
tanácsbirái. Bizony nem volna előnyös, sőt hatá-
rozottan káros lenne, ha Budapestet protestáns 
theol. kar nélkül hagyná az ország törvényho-
zasa. Ezért nagyon ajánljuk a miniszternek, 
vegye komoly figyelembe az itt kiemelt nehéz-
séget és aggodalmakat, tegye beható consideratió 
tárgyává ezt a sokoldalú és a felekezeti érzé-
kenység miatt bizony nem könnyű kórdóst, és 
részesítse a két protestáns egyházat bár annyi 
jóban, a mennyit a gör. keleti egyháznak szán, 
melynek mindkét egyetemünkön theologiai fakul-
tást igór. 

Egyszersmind bátor vagyok az egész ügy 
sikeres előkészítése ós megvalósítása érdekében 
azt ajánlani a miniszternek: nyújtson alkalmat 
egy át i ra tban a két protestáns egyház konvent-
jeinek, mint legilletékesebb tényezőknek arra, 
hogy a kormány által bár vázlatilag elébök ter-
jesztendő szervezeti javaslatra előzetesen tennék 
meg észrevételeiket; hogy fejthessék ki kívánal-
maikat a r ra nézve, hogy az autonómia szempont-
jából milyen módon tart ják lehetőnek a theolo-
giai karoknak az egyetemre való bevitelét. Más 
felől hozza jó korán nyilvánosságra a tervezett 
törvényjavaslat vezérelveit, hogy az érdekelt té-
nyezők s az egyházi sajtó kellőleg megérlelhesse 
és előkészíthesse a kórdóst. Csak ha az egyház 
illetékes tényezőinek megnyugvásával és helyes-
lésével találkozik, csak akkor remélhető ennek 
a mind egyházi, mind kultúrpolitikai szempont-
ból egyaránt nagyfontosságú kérdésnek sikeres 
megoldása, a mi pedig mindkét érdekelt tényező, 
mind az állam, mind az egyház szempontjából 
felette kívánatos. 

Mi elvileg helyeseljük a miniszter nagyfon-
tosságú reformeszmójót, de ismételten hangsú-
lyozzuk: üdvös alkotás csak akkor lesz belőle, 
ha a felekezeti és önkormányzati érdekek sé-
relme nélkül s az egyházi köztudat megnyugvá-
sával kerül a szép terv megvalósításra. Ne té-
veszsze szem elől a miniszter, hogy a magyar 
protestantismussal szemben a legcsekélyebb oka 
sem lehet sem nemzeti, sem kultúrpolitikai bi-
zalmatlanságra és féltékenységre, s hogy a pro-
testantismusban talán az összes keresztyén fele-
kezetek között a legnagyobb a felekezeti érzé-
kenység, mely épen ezért különös kíméletet 
érdemel. 

A felső oktatás törvényes szabályozásában 
első lépésül az egységes elméleti jogi államvizs-
gálatok s ezzel kapcsolatban a jogakadémiák ké-
pesítő jogcmak rendezését helyezi kilátásba a 



miniszter. Egységes elméleti vizsgálatot tervez, 
melyet meghatározandó feltételek mellett a jog-
akadémiákon is le lehessen tenni. Mert azt akarja, 
hogy az életképes jogakadémiák felvirágozzanak 
s a budapesti jogikar túlzsúfoltsága mérsékeltes-
sék. — Ezek is egészséges, jóravaló reformesz-
mék, melyeket régóta sürgetnek a szakemberek. 

Végül a tanárképzés reformjáról emlékezett 
meg a miniszter. Határozottan kimondotta, hogy 
attól az elvtől, hogy a tanárképzés az egyetemen 
történjék, el nem tér soha. De e mellett gondos-
kodni kiván arról is, hogy az egyetem keretén 
belül az úgynevezett szakképzésre különös gond 
fordíttassék. E végből a tanárképző intézetet 
szerves kapcsolatba kivánja hozni az Eötvös-
kollégiummal, a mely valóban szép eredménynyel 
működik, csak az a kár, hogy az itt levő java-
dalmas helyek száma még mindig nagyon csekély. 

Olvasva a miniszternek okos, jól átgondolt 
tanárképzési tervét, eszünkbe jut prot. középisko-
láinknak tanármizériája. Az is, hogy itt érezzük 
leginkább a tanár-szükséget; az is, hogy az ál-
lami tanárképzőből kikerült tanáraink egyházi 
nevelés nélkül, elegyháziatlanulva, vallásos közöny-
nyel, jó szerencse, ha nem egyházellenesen, neve-
lik középiskoláink ifjúságát. Aztán eszünkbe ju t 
az a szerencsétlen kátyú, melybe a debreceni 
egyetem, illetve tanárképző terve oly csúfosan 
belerekedt. S végül eszünkbe jut Lapunk ama 
régi tanácsa, melyet az utolsó tiz év alatt több 
alkalommal megismételtünk s melyet erdélyi 
egyházkerületünk energikus püspöke részben oly 
szépen megvalósí tot t : prot. tanári collegium vagy 
tanári internátus az egyetemek szókhelyein. Szép, 
szép az az egyházi egyetem eszméje, de lénye-
gileg nem is igazi protestáns eszme s mint a 
megrekedt kísérlet mutatja, mi magyar protes-
tánsok nem is tudjuk azt megvalósítani. De visz-
szatórve a prot. tanári kollégium eszméjéhez, 
kezet fogva ebben a két prot. egyház vezérem-
berei, szem előtt tartva a kolozsvári pé ldá t : a 
budapesti egyetem mellé oly prot. tanári kollé-
giumot állíthatnánk, melynek erőteljes evangéliumi 
protestáns szelleme a belőle kikerülő hitbuzgó 
lelkes tanárok útján lassanként regenerálhatná 
középiskoláink megernyedt protestáns, meglazult 
valláserkölcsi szellemét. 

A miniszter által bölcsen kontemplált tudo-
mányos tanárképzési reformot ez az egyházi tanár-
nevelési reform egészíthetné ki a legáldásosab-
ban. Mert tudós tanárt csak az egyetem, de val-
lásos ós egyházias tanárt csak maga az egyház 
szolgáltathat. Ez olyan igazság, melyet semmiféle 
okoskodás el nem vitathat, ellenben minden ta-
pasztalat lépten-nyomon igazol. Milyen bölcsen 
jár t el a hazai r. k. egyház, mikor leendő szer-

zetes tanárai számára az egyetemnek székhelyein 
mindenütt tanár-konviktusokat állított. Ez az előre 
látó egyház nem is szenved tanári szükségben 
és nem is panaszkodik iskoláinak elvallástalano-
dása miatt. Facta loquuntur! 

Szőts Farkas. 

I S K O L A Ü G Y . 

A művészet szerepe a nevelésben. 

Míg mi idehaza a felett vitatkozunk, hogy vájjon tan-
termeink falainak részint fali olvasótáblákkal, részint ter-
mészetrajzi, természettani képekkel való beakasztgatása 
helyes-e vagy sem ?, s míg sokan arra az eredményre 
jutnak többé-kevésbbé megfontolt következtetéseik folya-
mán. hogy a képeknek, rajzoknak a falakon való bármi-
féle alkalmazása egyáltalában nem vezet el a kellő sikerhez, 
mivelhogy e képek a tanítványok szerte kalandozni sze-
rető figyelmét merőben elvonják a tanító előadásától s 
eltérítik a tananyag eszmemenetétől: addig a praktikus 
angolok mindezeknél jóval tovább mennek s határozottan 
sürgetik, hogy már az elemi iskolák körén belől föl kell 
ébreszteni a gyermekben a szép eszméje iránti fogékony-
ságot, a mit kiváló művészeti produktumok megismerte-
tésével, ezeknek az iskolák falai közé való bevezetésével 
vélik legcélszerűbben elérhetni. 

Az Edueational Times, a londoni »The College of 
Preceptors* tekintélyes közlönye, a legközelebb megjelent 
számában foglalkozik e kérdéssel, a mely állandóan fog-
lalkoztatja az angol tanügyi férfiakat, s a melynek keresz-
tülvitelére társulat is alakult, a mint az különben a követ 
kezendő sorokból ki fog tűnni. 

Azt a sajátságos körülményt — így kezdődik a ne-
vezett cikk — hogy a módszerek jobban visszamaradnak 
az eszmék haladása mellett, élénken megvilágítva látjuk 
akkor, ha a nevelést veszszük tekintetbe; mert ez, noha 
jókora haladást tett a felvilágosultságot tanúsító elvek ter-
jesztésében és használatában: fejlettségét illetőleg nem áll 
arányban a korunkbeli kívánalmakkal. Eltekintve ettől, 
még mindig van elegendő tér és alkalom a hathatósabb 
alkotásokra, tekintetbe véve a természetet és a nevelés 
magasztos céljait. 

»Az értelem — mondja Aristoteles — tökéletes, de 
nem az ismeret, hanem a cselekvési képesség által« és 
valamely nevelési rendszer sikerének a mértéke, ha nem 
egészen is, de nagyrészt, a cselekvési képesség különféle-
ségének és kiterjedt voltának mértékétől függ. 

Egy író a > Gontemporary JReview» minapi számában 
»Korunk eszméi a nevelés terén < c. cikkében figyelembe 
vette azt a tényt, hogy egy gyermekben lehetnek szuny-
nyadó cselekvési képességek, és ezek a tökéletlen és meg 
nem felelő rendszer alatt kifejletlenek maradnak. »Az 
eredetiség, a mely jelen van egy vékony, finom faágban, 
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nem hiányzik abból, ha csak az feldolgozás alá nem 
kerül*. 

Ha tényleg nem lehet cselekvő képességet teremteni: 
a művészet élőmozdíthatja azt, s ennek hathatós keresz-
tülvitele egyikét képezi a nevelés legmagasztosabb felada-
tainak, illetve szándékainak. Vagy, mint az »igaz«-nak 
a »szép« által való tanítási módszere — ezt az elméletet 
tartja néhány olasz neveléstani író — vagy mint a helyes 
tanácsadásnak, fölvilágosításnak vagy példaadásnak önkény-
telen közege, egy lappangó erő, a mely képes a gyakor-
lati nevelési célok fölkeltésére és irányítására. 

Ez a képesség van meg a művészetben, a melynek 
szüksége van arra, hogy mindjobban növekedő szilárdság-
gal érvényesíttessék; így a nevelés teljesebié és kimerí-
tőbbé válik. A míg a tökéletlenebb módszereknek nem 
sikerül a finomabb és kényesebb természetű eszközöket 
érvényre juttatni: általa ez végrehajtható. 

Herbert Spencer — folytatja tovább — a ki jelen-
tékenyen elősegítette a nevelésnek tudományos alapokon 
való megállapítását, régebben azt vitatta, hogy az esz-
thetikának kellene áthatni a nevelést kezdetétől fogva; s 
azt jósolta, hogy a jövőben ez sokkal nagyobb helyet fog 
elfoglalni az emberi életben, mint jelenleg. Ez az elmélet 
lassankint elismertetett, és miként az emberiség nevelési 
eszméi mind szélesebbek és mélyrehatóbbak lesznek : akként 
fog ez a jövendőben közelegni a teljesülés felé. 

Waltér tanulmányainak egyikében helyesléssel beszél 
arról a fontosságról, melyet némely nép azon terem falai 
kifestésének tulajdonít, a melyben a gyermekek olvasni 
tanulnak, mintha ez a maga eleven színeivel némi hatást 
gyakorolna a gyermekek értelmére; és az a lehető morá-
lis hatás, melyet tanintézeteink némelyikének szép régi 
épületei gyakorolnak, mintegy igazi magyarázata a Plátó 
szellemének; az ő elméletének sarkalatos eszméje a mű-
vészet nevelési hasznára nézve — a mint az a > köztársa-
ság «-ban ki van fejtve — az volt, hogy a művészetnek 
meghatározott teendőkkel lehetne, sőt kellene bírnia a 
jellem kifejlesztésénél. 

Ezeket az eszméket van hivatva érvényesíteni az 
>Art for Sehools Association«, a művészetet az iskolákba 
bevezető társulat, mely 1883-ban alakult meg avval a 
céllal, hogy kiegészítse a nevelés eszközeit; e nemes szán-
dék immár létesült is, rajzok kölcsönadása által, London-
nak és több nagy városnak szegény kerületeiben. A tár-
sulat pártfogói érezték azt, hogy a »szép« eszméjét meg-
testesítő s e mellett érdekkeltő művészeti termékeknek, s 
ezekről vett hű másolatoknak már, az elemi iskolák egyes 
tantermeibe való puszta elhelyezésével is. föl lehetne kel-
teni a művészet iránti érdeklődést, és a gyermekeket elő-
készíteni a festő-művészetnek illő tisztelésére. 

Az ilyen reprodukcióknak az iskola osztályaiban 
való elhelyezésén kívül e társulat bizottsága azt a fölötte 
hasznos gyakorlatot léptette életbe, hogy az iskolás gyer-
mekeket csapatonként a nyilvános képcsarnokokba vezeti 
és a különféle festmények tárgyát és történetét kimerítően 
s általuk érthetően megmagyarázza előttük. 

Az Art for Sehools Association működésében — a 
mint cikkünk megjegyzi — nagyon jelentékeny a haladás, 
és a mult éven 3664 képet adott el a különböző iskolák 
részére; 1895-ben, a nevelési ügyágakra vonatkozó új tör-
vénynek egy beiktatott szakasza, a mely a képcsarnokok 
látogatásáról szól, s szerinte e téren bizonyos megszorí-
tással, igénybe lehet venni az iskolai figyelmet; módot 
nyújtott a tanügyi bizottságnak arra, hogy a társaság mun-
kájának ezt a másik, az iskola falain kivülre terjedő ré-
szét, nagyobb szabadsággal és sikerrel keresztül vigye. 

Ez talán, aránylag eltörpül az eszthetika nevelés-
tani becse mellett, de ez egy lépés a helyes irány felé és 
alkalmas a további módosításra és kifejlesztésre azon az 
uton, a melyet a növekvő jártasság, tapasztalat előbbi 
utóbb meg fog mutatni. Tekintetbe véve az egész nevelés 
céljaival szemben való nagy fontosságát és annak mind 
jobban gyarapodó teljességét: nincs rá eset, hogy — bár-
mily szerények legyenek is eszközei — el lehessen ha-
nyagolni. 

Legyen tehát a művészet — így végzi a cikkíró a 
maga fejtegetéseit — törvényszerűleg szövetséges társa a 
nevelés többi módszereinek; segédkezzék e módszerek 
működésében! A végső szó nem hangzott el e tárgyban; 
Goethe, ki a művelődésnek s különösen az eszthetikai 
művelődésnek lehetőségeit hangoztatta, ezeknek mélyre 
hatására helyes bélyeget ütött akkor, a midőn azt mon-
dogatta, hogy az ember legelőször is a cselekvési képes-
séget vette fontolóra. »A mi kétértelmű, szétszórt neve-
lésünk az, a mi az embereket bizonytalanokká teszi; kíván-
ságokat ébreszt, a mikor lelkesítő hajlamoknak kellene 
ébredni*. S a mi az okot és eredményt illeti: bizonyos 
esetekben lehet rokonság művészet és cselekvési képes-
ség között. 

E sorok tulajdonképeni tartalma tehát — a mint 
az a fentebbiekből bizonyára kitűnt, nem egészen lényeg-
telen. Derék angol felebarátaink — kik az oktatásügy terén 
tudvalevőleg nem egy kiváló eszmét létesítettek már — 
komolyan hozzáláttak ahhoz, hogy kisded tanítványaik 
képzelő tehetségét, ismereteit a nevezett irányban, úgy az 
iskola falai közt, mint azokon kívül is, fejleszszék s ké-
pessé tegyék iskolás gyermekeiket arra, hogy a művészet 
remekei iránt, kis koruktól kezdve, életök egész folyamán 
keresztül kellő érzékkel bírjanak. 

Ed. Times nyomán I f j . Zsoldos Benő. 

Egyházmegyei népiskolai felügyelet , 

A népiskolai felügyelet tárgyában, eltekintve a kánon 
szerű egyházlátogatástól, Egyházunk Törvényeink 446— 
447 §-ai iskolafelügyelői, illetve tanügyi bizottsági intéz-
mény, illetve szervezet életbeléptetését szabták meg trak-
tusainknak. Megkívánják, hogy a kebelbeli népiskolák 
iskolakörökre osztassanak be s minden kör számára két-
két iskolafelügyelőt válaszszon a traktuális gyűlés »lelké-
szekből, magukat kitüntetett tanítókból s más, alkalmas 
egyénekből«, a kik egyszersmind az egyházmegyei, tanügyi 
bizottságnak is tagjai legyenek s a szorgalomidő alatt 



legalább is kétszer évente minden tantermet sorba láto-
gassanak. 

Hogy a törvény eme rendelkezéseit nemcsak a köte-
les alkalmazkodásból folyólag, hanem az ügy mélyen érzett 
fontosságára, a hatékony egyházmegyei felügyelet nélkü-
lözhetlen s felettébb üdvös voltára tekintettel is mindenütt 
végre kellene hajtani: az iránt aligha lehet bárhol is két-
ség ; ámde a nagy egyházmegyékben életképes ily intéz-
ményt kreálni felettébb bajos s mint egyes, traktuális refe-
rádákból emlékszem, bizony némely egyházmegyében foly-
vást haldokol az. 

A főbaj — azt vélem — mindenütt ugyanaz, hogy 
nevezetesen az egyházmegyei közigazgatási költségeket 
jelentékenyen emelni nem akarják, már pedig az iskola-
látogatási köröket nagyokká, sok tantermet magukba fog-
lalókká alkotni nem lehet, úgy de akkor meg természetes, 
hogy a körök számához képest a felügyelők száma is 20— 
24-re, sőt többre is fölemelkedhetik és ekkora testületnek 
gyiiléskezési, fuvar- és napdíjai, továbbá az elnök s jegyző 
részére múlhatlanul kívánatos tiszteletdíjak összege jelen-
tékeny teherrel nehezednék az egyházmegyei közigazga-
tási pénztárra, eltekintve az egyes látogatások költségeitől, 
melyeket a gyülekezetek pénztára fedez. 

Kétséget sem szenved, hogy senkitől oly oktalan 
buzgalom nem követelhető, miszerint mint egyházmegyei 
iskolafelügyelő a körébe osztott tantermeket úgy látogassa 
meg, hogy csak úti költséget s napdíjat ne vegyen fel az 
illető gyülekezet gondnokától, tanügyi bizottsági gyűlésre 
pedig saját zsebére utazzék. És a hol így volt szervezve, 
pedig van példa nem egy, ott a tagok széltére mondo-
gattak le, sőt kifejlődhetett ama horribilis állapot, hogy a 
tagokat fogdosni kellett mintegy s csakhogy a létszám ki 
legyen, nem alkalmasakat is beválasztani és a gyakori 
tagpótlások, húzódások miatt bizony szomorúan nevetsé-
ges traktuális scénák fejlődhettek ki. 

Mi sem természetesebb, mint az, hogy minden eklé-
zsiális téren is méltó a munkás a maga díjára, tehát az 
egyházmegyei tanügyi bizottság tagjai gyüléskezésük al-
kalmával, mely a traktuális gyűlés előtt kellő idővel tör-
ténik, nemcsak bizonyos megszabott útiköltség megtérí-
tésére, hanem napdíjra is számot tarthatnak, nemkülönben 
az elnököt e sok elfoglaltatással járó ténykedésért s a 
jegyzőt a jelentések, táblázatos kimutatások stb. készíté-
séért bizonyos tiszteletdíj illeti és így, ha valamely nagyobb 
egyházmegyében 10—14 iskolalátogatási kör, 20—28 is-
kolafelügyelő, illetve tanügyi bizottsági tag van, az emlí-
tett tételekből igen jelentékeny összeg nehezednék a köz-
igazgatási pénztárra ott, hol minden szükséglet csak a 
lélekszámarány szerinti kivetés útján fedezhető. 

Ezért, én azt hiszem, hogy az egyházi törvény szel-
lemével nem ellenkeznék oly megoldás sem, hogy legye-
nek iskolalátogatási körök kellő számban, legyenek iskola-
felügyelők megfelelő mennyiségben, ám ezek ne legyenek 
mind tagjai az egyházmegyei tanügyi bizottságnak. 

Igen. Ám látogassák ezek a körükbe eső tanterme-
ket, vegyék szigorú vizsgálat alá az iskola szellemi életét, 
a valláserkölcsi, felekezeti oktatásnak intensivitását s ez 
iránt féltve őrzött érdekeinknek érvényesülését és eljárá-
sukról nyomban tegyenek jelentést az egyházmegyei tan-
ügyi bizottság elnökének; járjanak el, mint az egyház-
megye kiküldöttei s észrevételeiket, kifogásaikat adják elő 
a helyi hatóság illető egyénei előtt s foglalják jelentésükbe: 
de a tanügyi bizottság, mint a traktus egy szerve, véle-
ményező testülete, ne álljon több, mint legfeljebb kilenc 
tagból és pedig az iskolafelügyelők közül szintén a gyűlés 
által választott hat lelkészből, két tanítóból s ezeken kívül 
még az esperes legyen tagja hivatalból. 

• 
E bizottság aztán véleményt mondhat a felekezeti 

tanügy ^vezetése, terjesztése és fejlesztése* tekintetében 
minden egyes esetben; tárgyalhatja az iskolafelügyelők 
jelentéseit, a kánonszerü egyházlátogatás jegyzőkönyvei-
nek az iskolákra vonatkozó részeit s az egyes helyi ható-
ságoktól felterjesztett kimutatásokat, évi jelentéseket, illetve 
az ezek alapján összeállított s a traktus elé szánt ela-
boratumot. 

E bizottság gyűlésébe esetenként meghívható elnök 
által az oly iskolafelügyelő is, kire nézve a jelentésében 
foglaltak, avagy egyéb ok folytán elnök szükségesnek tartja 
a szóbeli előterjesztést; e bizottság tagjai végeznék a 
kánonszerű egyházlátogatást, vagy, ha szükség esetén más 
iskolafelügyelő rendeltetnék ki e tiszt teljesítésére, a bi-
zottsági gyűlésre jogos tagként az is meghívandó volna, 
s e bizottság személyi és dologi kiadásait a gyülekezetek 
együttesen és olyként fedeznék, hogy azok összegét az 
őszi egyházmegyei gyűlés után évente a bizottsági jegyző 
az egyes gyülekezetekbeli tantermek számaránya szerint 
osztaná fel köztük s közölvén velük, ellennyugták mellett 
beszedné tőlük hányadukat s az illető helyekre juttatná. 

Felette fontos, hogy ily vagy más módon az intéz-
mény életképessé, a felügyelet hatályossá tétessék; hogy 
»a magukat kitüntetett*, a valóban evangéliumi szellemű 
tanítómestereknek is tér nyíljon e téren a társaik építé-
sében rejlő, szent munkára. 

Az ily iskolafelügyelők tanévközi látogatásának sike-
resebbé tétele céljából felettébb kívánatos az is, hogy a 
félévi vizsgák avult rendszerével az állami iskolák min-
tájára mi is mindenütt szakítva, a tananyagot tanmenet-
ben havonkénti szakaszokba úgy osztassuk be, illetve 
dolgoztassuk fel, hogy valamely havi részlet a hónap 
végén esetleg megjelenő felügyelő által is kikérdezhető 
legyen; hogy továbbá a tananyag havonkénti részletekben 
egy folytában elvégeztetvén, az általános ismétlés csak 
azután kezdődjék s a kánonszerű egyházlátogatási végző 
iskolafelügyelők előtt az addig ismételt tananyagrészletek-
ből legyenek a növendékek examinálhatók. 

Soha eléggé hangsúlyoznunk nem lehet, mennyire 
üdvös az egyházmegyei felügyeletet illető irányelvek ér-
vényesülése lelkiismeretes látogatók ténykedésében. 

Ők hivatvák beható vizsgálat tárgyává tenni, hogy 
az egyes tantárgyak a valláserkölcsi képzés szempontjából 
miként használtatnak fel. Mennyire fontos pl. az értelem-
fejlesztő, szív- és erkölcsnemesítő fogalmazási gyakorlatok 
impurum és purum füzeteinél, azok javítgatásánál a tanító 
odaadó, türelmes és lelkiismeretes működésének ellen-
őrzése. 

Ők hivatvák megfigyelni, hogy milyen a fegyelme-
zés; hogy a tanító a maga szelíd, szeretetteljes modorá-
nak nevelő hatásával esetleg egyes növendékek szüleinek 
meglátogatásával, a tantestület ily irányú eszmecseréivel, 
ténykedésével s a helyi hatóság, a felügyelő lelkész intel-
meivel miként gyakorolják annyi különféle családi szellem 
hatása alatt álló, kicsiny hitsorsosainkkal szemben az intő, 
feddő, óvó szeretetet s illetve, hogy e mellett a tanítók a 
vallástani tárgyek kiválóan lelkiismeretes, türelmes, gya-
korlati és gyakori magyará^atásaival, a helyi felügyelet 
pedig ennek ellenőrzésével mennyiben teszik iskoláinkat 
az evangéliumi szellem s élet valódi melegágyaivá, vete-
ményes kértéivé. 

Még az órarendet se egy állami közegéhez hasonló 
szemüvegen nézzék e felügyelők, hanem az okszerű be-
osztás szerintük abban kulmináljon, hogy a vallásórák a 
reggeli első, vagy legalább nagyrészt az első órára legye-
nek téve, a mikor még az elme, a kedély, a szív leg-
fogékonyabb. 



Igen helyes és üdvös ezeken kívül tájékozódást sze-
rezniük a helyi felügyeletre hivatottaktól a felől is, hogy 
vájjon az illető tanítók járnak-e szorgalmasan templomba 
s úrasztalához, mert bizony tudok példát, midőn szorga-
lomidő alatt egy jelentékenyen nagy eklézsia kicsinyei-
nek vallásra tanítói közül egy se volt templomban, sőt 
nem ritkán botránkoztak meg már a felett, hogy tanító-
presbyter is tett úgy, mint más műveltnek látszó, temp-
lomkerülő presbyterek, hogy isteni tiszteletre nem, hanem 
a nélkül mennek vasárnap a presbyteri gyűlésbe. És talán 
nem horrendum dictu, talán itt volna az ideje a traktuá-
lis felügyeletet kiterjeszteni arra is, hogy kik hát olyan 
»magukat kitüntetett« tanítók, a kik egyháztársadalmi 
téren a gyülekezeti jó közszellem érdekében hű szeretet-
tel munkálkodnak. A tájékozódás üdvösen irányul arra is, 
vájjon a tanítók magán- és családi életükkel nem okoztak-e 
botránkozást és hogy más teendőkkel nem fárasztják-e, 
foglalják-e el erejüket a főhivatástól, melyért a hívek fil-
léreiből javadalmazvák; hogy további a politikai és köz-
ségi élet terén való szereplésükkel nem okoznak-e a gyü-
lekezeti tagok közt békétlenséget, botránkozást; hogy végül 
vájjon a tanítók valamelyikénél nem nyilvánul-e a tanidő 
részecskéinek elmulasztásában lelkiismeretlenség s vájjon 
minő az ily mulasztások bejelentésénél követett usus, az 
okok elbírálásánál érvényesülő praxis. 

Elmondottam ezeket, mert nálunk épen most aktuá-
lisak s megbízás szerint is foglalkoznom kellett e tárgy-
gyal behatóbban. 

Bárhol csakis űgv közelíthetjük meg a célt, hogy 
tanítóink, iskoláink evidenter felekezetiek legyenek, ha az 
Egyh. Törvények szellemében a traktuális felügyelet áldá-
sossá tételének legbölcsebb módozatát a helyi körülmények 
szerint kikutatni és Isten országáért alkalmazni igyekszünk. 

Török-Szt.-Miklós. Kutas Bálint 
lelkész. 

T Á R C A . 

Könyvek az indexen. 

XIII. Leo megint egy decretummal szaporította azon 
intézkedések számát, melyek a könyvcenzura szigorítására 
vonatkoznak, a római szentszéknél s az »index librorum 
prohibitorum« jegyzékeinek kezelését újólag előírják. Min-
den évben fölmerül ez a legendaszerü index a sajtóban, 
valahányszor egy új kiadvány kerül lapjaira, mely kár-
hozatos irányáért, téveszméiért, az erre illetékes congre-
gatio elítélő kritikáját vonja magára. Jókora testes köte-
tecske immár a pápaság indexe s nem is olyan titokzatos 
valami, mint a milyennek vélné az ember, mert nyomta-
tásban is megjelent csak a legutóbbi években is. Termé-
szetesen nem szakértő szemekkel nézve a dolgot, a sűrűn 
nyomtatott columnák alig nyújtanak egyebet száraz biblio-
gráfiái adatoknál. De a ki fáradtságot vesz magának türelem-
mel betűzni végig a lapokon, annak szemei előtt érdekessé 
válik ez a könyv, mely az emberi gondolat szabadságá-
nak százados harcát tükrözteti vissza a merev egyházi 
tekintély proscriptiója ellen. 

Az eljárás a congregatióban meglehetős körülményes. 
Hogy egy könyv indexre kerüljön, arra nézve szükséges, 

hogy azt valamely pap beküldje a congregatiónak, meg-
jelölve annak kifogásolt irányát, passzusait. Itt aztán 
mindenekelőtt egy referensnek adják ki véleményezés 
végett, a ki nyomtatott jelentést terjeszt elő a műről, me-
lyet kiosztanak a congregatio tagjainak és a bíbornoki 
testület közt. Ezek hatái óznak aztán az indexre helyezés 
fölött, de határozatuknak érvényt csak a pápa hozzájáru-
lása ad. így történt ez legutóbb Renan hátrahagyott mű-
vével, a »Histoir du peuple d'Israel«-lel is. 

Mekkora tabula rasá-ja az emberi szellemnek 
ez ?.z indexe, több mint 30 ezerre terjedő névsorával, 
mindegyik mögött ott az évszám s a decretum is, melyet 
ellene szegezett a vak bigottság. Ha a sötétség parancsszava 
képes volna kitörülni elménkből mindazt, a mit e köny-
vekből a polgárosult felvilágosodás merített, művelődésünk 
egyszerre szellemi szegénységgé változnék át. A bölcselem 
világító fáklyái között ott találjuk az egyház sújtó inter-
dictuma alatt, nem szólva ezúttal a mágia nagy meste-
reiről, Albertus Magnus és Theophrastus Paracelsusról, a 
modern bölcselkedés megteremtőjét Verulami Bacot, mel-
lette Campanéllát, Labruyére-t, Descartesot, a franciá 
encygapedisták közt Helvetiust, Condillacot, Condercet-et, 
Comte Agostot, az újabb francia philosophiai iskolából 
Victor Considerant-ot, a német aesthetikus Carriere-t, majd 
rotterdami Erasmust, Erigena Duns Scotust, Fontenelle-t, 
Fourrier-t, az angol Hume Dávidot és Loeke-t, a spiritista 
Allén Kardec-et, Lammenais-t, Marmontélt, s az újabban 
népszerű Montegazzá-t, osztoznak velők La Mettrie, Mi-
chelet Montaigne, Rousseau, Nagy Frigyes porosz király, 
Jaeopo Ortis (Hugó Foseolo) Pascal remek >Gondolatai «-
val, Proudlion, az anarchismus atyja, Benan, kit nem 
kevesebb mint tizenegyszer függesztetett az indexre az 
egyházi cenzúra, Saint Simon, Spinoza, és természetesen 
Strauss Dávid, Stuart Mill, Swedenborg, Voltaire, sőt 
még Taine is, az angol irodalom történetével. 

Legnagyobb contingensét a pápaság tilalmának ter-
mészetesen a theologia művelői szolgáltatják; azért legyen 
elég csak néhány oly nevet ragadni ki ezrekre menő so-
raikból, mint az erdélyi unitárius vallás alapítója, Blan-
drata György, Rákóczy fejedelem tudós gyulafehérvári 
professzora Bisterfeld, a reformátorok közül Luther, Me-
lanchton, Kálvin, Zwingli, Wildeff, Servet Mihály, Huss 
János, azután Savonarola, Hutten TJlrih, Bossuet és 
Fénelon. 

Valóban el kell bámulnunk, mi lenne e század mű-
velődéséből, ha kihagynánk belőle oly neveket, a milye-
neket a politika, a jog- és államtudományok mezejéről 
vesz proscriptio alá Róma. Itt csak a következőket em-
lítjük : Bentham, Paul Bert, Benjámin Constant, Garnier 
Pagés, Henry Grevűle, Machiavelli, Quinet Edgár, Eugene 
Pelletan, sőt a nemzetközi jogtudomány terén is Grotius, 
Puffendorf, Laurent, a nagy kánonista Hinschius, Schulte, 
Pichler s az osztrák Rechberger, a szláv jogtörténelem 
hírneves írója, a lengyel Maciejovszlcy, a nagynevű francia 
egyháztörténész, Edoward Pressensé, az állam és egyház 
viszonyának legkitűnőbb fejtegetője, Minghetti. 



Azonkívül milyen fényes sora a történetírás láng-
elméinek : Gibbon, Gregorovius (Róma történetével), Ernest, 
Hovet, Mignet, Leopold Ranlce, Boscoe, (különösen X. Leó 
pápáról írt művével), a nyelvtudósok közt Lipsius, Scali-
ger, a természettudományban Darwin, Louis Figuier (»A 
halál után» c. művéért) a hírneves utazók sorából az 
orientálista Jacolliot s az olaszországi útleírásról ismert 
lady Morgan. 

De nézzük, kik azok a tulajdonképeni szépirodalom-
ból, a kiket nem szabad immár kezébe venni örök elkár-
hozás terhe alatt jó keresztyén katholikusnak, habár esz-
méik kincsein nemzedékek táplálkoztak is. A társaság nem 
lehet rossz, mert mindjárt élén ott áll Dante halovány 
arcával, kit a monarchiáról írt műve juttatott e listára, s 
utána egyre-másra következnek a vígjátékíró Alfieri, Ariosto, 
Bahae, Boccaccio, Beranger, Dumas és pedig: Páter et 
filius, scripta omnia comanensia*, azaz apa és fiú minden 
regényükkel, bármely név alatt és nyelven láttak napvi-
lágot — továbbá Ernest Feydeau, Flaubert Gusztáv (Ma-
dame Bonary és Salammbó regényeivel) Lafontaine ártat-
lan meséivel, George Sand (az index hozzáteszi; »opera 
omnia, hujusque 1863 — edita* — addig megjelent min-
den müve), Heine Hugó Viktor (»Notredame-ja és a 
nyomorultak«), Lamartine, sőt a Lare üsse-féle nagy 
lexicon is; Lenau (»Die Albigenser« költeményei) Leop'irdi, 
a régi francia troubadour Clement Marót, a lengyel poéta 
Miczkievitz Ádám, Milton »Elveszett paradicsoma*, az 
aranyos kedélyű Henry Murger (»Scénes de la vie bohémé*), 
Ovidius (De arte amandi), Babelais, Saint Beuve, a pikáns 
tollú Aurelien Scholl »Jézus Krisztus pöre« című dolgo-
zatáért, Sue Jenő, Fréderic Saulié, Stendhal, Swift és 
végre Zola Emil. 

Különös, Zola neve nem először fordul meg a pápa-
ság indexén; még egy Zolát találunk 1780-ból, csakhogy 
az József nevű és theologus volt; de ki tudja, a geneo-
logia nem fedezhetne-e föl valami távoli kapcsot közte és 
a »Lourdes* hírneves szerzője közt. 

Magyar nevet, a legszorgosabb kutatás dacára csak 
kettőt fedezhettünk fel a congregatio listáján, mindkettő 
már rég az irodalomtörténeté; egyik Kollár Ádám, a 
magyar királyok valláskörüli jogainak tudós kommentálója, 
a másik Szegedi Kiss István. Pedig hát mit vétett Toldy Ist-
ván meg Szokolv Viktor. Úgy látszik, a szent atyák figyelme 
sem terjed ki mindenre. De hát akkor nem volna sokkal 
kényelmesebb egyszerűen a betűt és nyomdafestéket bé-
lyegezni a sátán müvének s egyházi átok alá fogni magát 
a könyvnyomtatást. 

V. S. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Realencyklopaedie für protestantiselie Theologie und Kirelie. 
Begründet von J. J. Hersog. Unter Mitwirkung vieler Theologen 
und Gelehrten in dritter verbesserter und vermehrter Auftage 
herausgegeben von dr. Albert Hauck Professor in Leipzig. Erster 
Band: AÍ2 — Aretas. Leipzig, 1896. (IV. és 800 old.) Ára 10 mk. 

kötve 12 mk. 

Még a mult évben hagyta el a sajtót a prot. theo-
logia ezen ismert és jó hírnévnek örvendő encyklopaediá-
jának első kötete. Ezen nagyszabású mű már két kiadásban 
elfogyott és ez most a harmadik, melyet a régi alapelvek-
hez ragaszkodva kiad Hauck, az ismert lipcsei theol. tanár. 
A mű álláspontjára vonatkozólag maga a kiadó előszavá-
ban azt mondja, hogy »ugyanaz marad, mint előbb«. 
Egyházi tekintetben most is, mint előbb, az encyklopaedia 
arra van hivatva, hogy az egyetemes prot. keresztyén-
ségnek és nem csak egyik prot. egyháznak vagy theolo-
giai iránynak szolgáljon. Ezért jutottak benne szóhoz fér-
fiak, kik a különböző prot. egyházakhoz tartoznak. Theo-
logiai tekintetben álláspontja most sem kizárólagos. Nem 
valamely theol. iskolának nézeteit, hanem a theol. tudomá-
nyok közös érdekeit szolgálja, azokat keresvén, melyek 
bennünket egyesítenek és nem azokat, melyek elválasz-
tanak. Minden cikk szívesen fogadtatik, a mely jól megfontolt 
tudományos meggyőződés eredménye. A legtöbb munka-
társ, mint maga a kiadó is, a positiv theologia híve. De 
nem csekély a liberális, különösen Ritschl-féle irányú mun-
katársak száma sem. 

Bármily állást is foglaljon el valaki az encyklopae-
dia fent vázolt álláspontjával szemben, az nélkülözhetetlen 
mindenkinek könyvtárában, a ki a theol. tudomány mai 
állását megismerni akarja és annak színvonalán megma-
radni törekszik. Mert ennek a műnek a jelentősége főleg 
abban áll, hogy a theol. tudományos kutatás eredményeit 
és nézeteit elsőrangú tudósok cikkeiben teljesen megbíz-
hatóan összefoglalja, a jelenkori tudományos kutatás állása 
szerint. Éppen ezért legkevésbbé hiányozhatik ezen ency-
klopaedia intézeteink, nevezetesen theologiáink könyvtá-
raiban. 

Ezen új kiadás következtében a II. kiadás leg-
több cikke el fog avulni; csak történeti értékük marad 
meg. És ez, ha tekintetbe veszszük az utolsó 20 év lázas 
munkásságát a theologia terén is, igen természetes. Sőt 
ennek következtében egy új kiadás, mely ezen tevékeny-
ség eredménye felől tájékoztatna, szinte már szükség 
dolga volt. 

Az előttünk fekvő első kötet magában foglalja az 
A-val kezdődő cikkeket Aretas-ig. Ezen 308 cikk közül 
174 egészen űjonnan íratott meg, 112 teljes átdolgozás-
ban jelent meg és csak 22 cikk ment át változatlanul a 
II. kiadásból a harmadikba. Ezek is csupa rövid cikkecs-
kék, melyek együttesen csak 11 oldalt tesznek ki. 

A cikkek közt a legtöbb egyháztörténeti. A munka-
társak különösen az egyháztörténet terén nemcsak theo-
logusok, hanem más tudósok is. így nevezetesen sok a 



profántörténészek száma. A legtöbb egyháztörténeti cikket 
maga Hauck írta meg vagy dolgozta át. Mindegyikében 
felismehertő.az ő finom objektiv kritikája és rövid, de velős 
mesteri jellemzése. Mellette kiemeljük még Harnack (fő-
leg az apostoli hitvallásról és a Didachéról írt) és Achelis 
(az apostoli konstitutiók és kánonokról írt) patristikai, 
Krüger (különösen Apollinarisról szóló) és Loofs (az 
úrvacsorai tan történetéről írt) dogmatörténeti, Zöcklemek 
a rendek és a szentek, Nitzsch-nek és Kunze-nak a scho-
lastika történetére (amaz Abaelardra, emez Canterbury-i 
Anselmre) vonatkozó, Kolde (Albrecht mainzi érsek és 
Andreae Jakab, a formula concordiae mestere), Kawerau 
(az antinomista Agricoláról és az antinomista vitákról, 
Amsdorfról írt) Brieger és Bossert reformáció-történeti 
cikkeit. Említendők még Bertheau, Deutsch, Benrath, Tscha-
kert, Mirbt, Arnold, Uhlhorn, Zahn s mások cikkei. 

Ha meggondoljuk, mily lázas a modern történet 
terén a források tanulmányozása és feldolgozása, érthető, 
hogy ezen cikkek legnagyobb része egészen új alakot nyert. 
Ehhez járul, hogy az egyes cikkeket az illető korral vagy 
tárgygyal behatóan foglalkozó szaktudósok írták, úgy hogy 
majdnem minden egyes cikk egy-egy elsőrangú termék, 
és egy-egy teljes monographia, a melynek alapján — 
idézve lévén a források és az irodalom — az illető tárgy 
legmélyébe bele lehet hatolni. 

Hasonlóan áll a dolog a theol. tudomány többi ágai-
ban. Az ószövetségi cikkek közt kiválnak Buhl, Orelli, Lotz, 
Baudissin, Benzinger mellett különösen Köhler cikkei Ábra-
hámról és Amosról. Az újszövetségi cikkek közt Gremer 
(az úrvacsoráról szóló írástan) és Zahn (agapéról), nem-
különhen Schmidt K. (főleg az apostoli konventről írt) és 
Haussleiter cikkei tűnnek ki. A rendszeres theologia terén 
Köstlin (az apokatastasisról) Hofmann (babonáról stb.) és 
Lemme (alamizsna, apologetika) írtak jó cikkeket, míg 
Hermann egy cikke (az ájtatosságról) teljesen belevarázsol 
az új-ritschli irány erőltetett gondolatkörébe. A gyakorlati 
theologia cikkeit Ritschel (úrvacsora kiszolgáltatása), Caspari 
(abrenunciatió, advent stb.) és Herold (hymonologiaiakat), 
az egyházjogiakat Friedberg és Hinschius írták meg. A 
magyar tárgyú cikkek megírására csak két munkatársnak 
t. i. Balogh és Révész nevével találkozunk a munkatársak 
névsorában. Még meg lehet említeni egyes orientalista cik-
keket Steindorftól (Egyptom), Socintól (Arabia) stb.] 

Amint ezen rövid áttekintésből láthatni, ezen első 
kötet tartalma igen gazdag és előnye, hogy a mai tudo-
mány színvonalán áll. E mellett még a legtöbb cikk arról 
is tanúskodik, hogy az igazi tudományosságnak nem kell 
a szigorúan vett egyháziasság teréről lelépnie, mert merő 
tagadás és tudomány nem azonos fogalmak. >A valódi 
tudomány — mondja a kiadó előszavában — nem rombol, 
hanem épít«. Persze mondanunk sem kell, hogy egyes radi-
kálisabb cikkek is foglalnak benne helyet. Ez azonban 
talán nem olyan nagy baj, mint ama másik hibája vagy 
inkább hiánya a műnek, a melyet a >Prot. Szemlé«-ben 
Sz. M. is kiemelt. Az tudniillik, hogy az encyklopaedia 
a magyar protestáns ügyekkel nagyon mostohán bánik 

el. Ha részletkérdésekbe nem is megy, de fel kellene ölel-
nie a magyar prot. egyház és theol. irodalom általános 
kérdéseit, mire nézve egyes tudósaink, ha erre fölkéret-
nének, bizonyára nem tagadnák meg közreműködésöket. 

A mű kiállítása elég csinos. Az idézés megköny-
nyítésére szolgál a sorolvasó, melylyel minden lap el van 
látva. A nyomás is jó, de nem épen hibanélküli. A 800. 
oldalon feljegyzett sajtóhibákon kívül mi legalább még 
egy jó csomót fedeztünk fel. 

Az egész munka 18 kötetre van tervezve, melyek-
ből évente kettő fog megjelenni, úgy hogy részletfizetés-
sel lassankint az egész művet meg lehet szerezni, a mi 
főleg könyvtáraknál nagy előny. Hazai könyvkereskedé-
sekben is bizonyára meg lehet így rendelni. Mindezen elő-
nyöknél fogva a művet legmelegebben ajánlhatjuk lelké-
szeknek és oly mívelt laikusoknak is, a kik theologiai és 
egyházi kérdések iránt érdeklődnek. 

Dr. D. Gy. 

MISSZIÓÜGY. 
E g y n a p o m . 

Látva e címet, lehetnek, kik előre azt hiszik, hogy 
ismét a belmisszió egy hívének valamely szerénytelen hival-
kodásával, öndicsőítést sejtő cikkel van dolguk. És mégis 
mert önzetlen szeretet készt szólani, jól esik e napomról 
szólanom, különben is a belmisszió és cura pastoraíis 
miatti ecclesiasticus gúnyt — mondhatom -t- évek óta tanu-
lom tűrni. 

Igaz, hogy magamról, illetve saját tényeimről kell 
szólanom, de épen annak feltüntetése végett, hogy a bel-
misszió s cura pastoraíis terén gyakorlott előző működés, 
miként vezeti rá s viszi bele a lelkészt olyan ténykedé-
sekbe — többről-többre — minőkre a nélkül sem alkalma, 
sem impulsusa nem lett volna s mennyit építhet a szí-
vek-lelkek világában, de mennyit tanul is az igehirdetés 
aktualitása — intensivitása tekintetében oly tanulással, 
minőnek holtig való cultiválására elhíva van. 

Miután — teljes őszinteséggel szólva — az ily tény-
kedésekre előkészítőül sem tanárunk, sem principálisunk 
nem volt s ha működni készt égő vágyunk a belmisszió 
s cura pastoraíis terén, mélyen érezhetjük, mennyire elő-
példák nélkül vagyunk a gyakorlati egyházi élet terén: 
részemről világért sem nvilvánítnám hivalkodásnak, ha 
egyesek ily téren szerzett észleleteikről, sőt elért eredmé-
nyeikről, sikereikről szólnának. Nem hivalkodás az s nem 
methodistás — mint egy lelkésztársam véli, mert a cél a 
kölcsönös épülés volna, mire égetően nagy szükségünk van. 

Tehát azon napról legyen szabad a következőkben 
szólanom. 

Ha szeretet — egyesületünk s egy s más belmissziói 
működés hatására éledező, gyülekezeti közszellem által 
befolyásolt olyan presbyteriumunk nem volna, a milyen 
van s ha ily úton meg nem valósul a szükséges költsé-
gek megszavazása s utánjárások után a pusztai s tanyai 
konfirmándusok asyluma, nem lett volna alkalmam teg-
napi napomat a harminc ily elhagyatott gyermek tanítá-
sával kezdenem s azok elbocsátása után azon három 
buzgó s nem presbyter egyháztaggal beszélgetnem, kik 
többekkel együtt segédkeznek e munkában nekem, pedig 
e beszélgetés igen épületes volt reám a még az nap tör-
téntekre nézve is. 



Megtudtam tőlük, hogy előző este egyiköknél 32-en 
gyűltek össze vallásos összejövetelre, mint templomszerető 
kálvinista egyének s ott egyebek közt élénken tárgyalták 
azon imámat, mit délelőtti prédikáció után egy oly halá-
los beteg apáért mondottam, kinek felesége öt év óta 
elmegvöngeségben szenved és öt, serdületlen korú gyer-
meke körül a leányok legkisebbike szintén halálosan beteg. 
Természetes, hogy meghatottan s megindulást keltve kö-
nyörögtem s még azon estén is többen megkönyezték, 
ámde mások oly véleményben voltak, hogy bizony »nem 
érdemiette* s ha tudta volna, hogy csak még azelőtt két 
nappal is, mikor pedig már az orvosi, halálos szentencia 
ki volt mondva, betegágyában mennyire káromkodott, 
nem mondtam volna érte olyan szép imádságot. 

E beszéd közben válaszul jelezve lelkészi felfogáso-
mat, egyikökkel. az én buzgó diakónusommal, kolportö-
römmel elindultam egy felettébb súlyos, rendkívüli beteg-
ségben szenvedő férfihoz, ki már a megyei kórházban is 
töltött hat hetet s mert szegény, a legközelebbi szeretet-
egyleti gyűlésen sokak könyező részvétének nyilvánulása 
közben egyhangúlag elhatározódott segélyezése s mivel 
férfibetegről volt szó, a szokásos két tárogatóul én és az 
egyleti gondnok lettünk felkérve. íme, ha szeretetegylet 
nem volna, meglátogathattam volna ugyanazt a szegény 
beteget, mert hiszen ez a zsinati törvény szerint »felkérés 
esetében* kötelességem is és én annak idején vallásos 
estélyen meg is magyaráztam a híveknek ezen felkérbe-
tésben rejlő jogát s ha így látogattam volna meg, akkor 
tisztán lelkészi kötelességet teljesítettem volna: ámde kér-
dés, vájjon felkértek volna-e s ha fel is, mily kimond-
hatlan különbség van a kétféle látogatás között, midőn 
íme így nemcsak vigasztalgattam s imádkoztam vele, 
hanem, megújító örömöt okoztam neki különösen azzal is, 
hogy a doktort, kit kiköltekezettségük miatt már két hét 
óta már nem mertek hívni, újra elhívhatják s az eny-
hítő orvosságot neki, kinek étel nem, csak álom s nyu-
galom kellene, megkészíttethetik egyletünk költségére a 
szükséghez képest. A hálás köszönet szivem mélyéig ható 
szavai soha nem hangzottak volna, ha szeretetegyle-
tünk nincs. 

De íme. a mint a kapun kijövök, látom, hogy kissé 
távolabb átellenben ott áll a kerítésnél egy 8—10 év óta 
baptistáskodó hívem, véletlenül tehát épen ott történt 
látogatásom, noha ezt előre nem is tudtam. Ő már elő-
zőleg többször meglátogatta, vigasztalgatta a beteget, a 
mint ezt ők másokkal is szokták cselekedni, szeretetet 
gyakorolva szóval s tettel. Régebbi tapasztalataim is van-
nak e téren s állíthatom, hogy tévesen ítél, a ki felüle-
tesen szemforgató, »bűntudatterhelte« egyéneknek ítéli 
őket, mert Ők igenis éleszteni igyekeznek egymásban a 
szeretet-tevékenység iránti fogékonyságot s annak gyakor-
lásával bizony megnyerőleg hatnak a holt, vagy közö-
nyösség halálos álmában tespedő gyülekezetek tagjai közül 
nem kevesekre. 

Megtudtam ekkor, hogy újabb időben folytatott sze-
retetmunkáinkról szólva, ő és más baptistáskodók is tettek 
már olynemű nyilatkozatot, részint a vádolás, részint a 
sajnálkozás hangján, hogy miért nem voltak ezek folya-
matban ezelőtt akkor, midőn még ők is jártak templo-
munkba ; de megtudtam azt is, hogy egyik legfőbb em-
berüket legközelebb azért láthattam prédikációim hallgatói 
közt, mert a pusztai gyermekek tanítása körül segédkező 
híveink egyike rábeszélte, hogy összehasonlítás végett hall-
gassa meg, vájjon én hogy fejtegetem az igét s íme ő, 
a ki 15—16 év óta nem volt azon szent helyen, most 
mégis megjelent, mert e bibliás hívünk megígérte, hogy 
ő viszont elmegy a gyülekezetházba s meghallgatja, hogy 

a prédikáló testvér majd ugyanazon textusról (Gal. 6 : 
1—2) mint fog s tud beszélni. 

Ha otthon ültem volna könyveim mellett, mindezek-
ről nem értesülök vala, illetve ha három év óta nem 
kerestem volna már a belmissziói s pastoralis bizalmas 
érülközést híveimmel, nem volnának egyesek — elég sokan 
— bizalmas szeretet közlékenységével irántam, hanem 
szívben távol, mint olyantól, ki csak egy magas kathed-
ráról szokott általános szólamokban prédikálni; de nem 
történt volna meg azon napom legnevezetesebb esemé-
nye sem. 

Délután u. i. jelentik, hogy az a becses családapa 
meghalt s én következem másnap temetni őt. Nos, ha 
ezúttal megelégedhettem volna annyival, a mennyit igen 
hathatós és elegendő gyanánt ajánl György László atyánk-
fia, hogy t. i. jól előkészülve s ihletetten hirdessem e 
gyászesetnél az igét, hát soha jobb alkalmam nem kínál-
kozhatott, mint itt, hol öt serdületlen gyermek anyátlan 
árvává válik, holott anyjuk él, ki bánatos özvegy volna, 
ha elhomályosult elméje mérlegelni tudná helyzetét. György 
lelkésztársunk szerint u. i. »társadalmi funkciók (?) az 
esketés, a temetés, konfirmácio stb.« és pl. »egy-egy teme-
tés alkalmával . . . hány szeretetházat alkothatunk az 
apátlanul, anyátlanul elmaradt árvák számára a jólelkű 
rokonok szivében*, minden különösebb belmisszió s pas-
toralis tevékenység nélkül is. (L. «Emlékkönyv« a duna-
melléki egyházker. -értekezletről 44. lap.) 

Nemcsak azért, mert nem így gondolkozom, hanem 
mert az előzményekből folyt, én másként jártam el. Már 
régebben pastoralis látogatást tettem ugyanis náluk s bizal-
mas szeretetüket megnyerve, többször tanácskoztam az 
elhalt férjjel s egyik testvérével, midőn a nőt Budapestre 
szállítottuk fel tavaly, bár hasztalan. Ezekből folyt, hogy 
most nekem lelkipásztori különösebb jogom s kötelességem 
volt szeretettel avatkozni be az elhunyt négy testvérének 
tanácskozásába az árvák s özvegy jövőjét illetőleg és 
mert ezek a testvérek családos, ügyes-bajos emberek, csakis 
a temetés előestéjén találhattam őket együtt a halottas 
háznál, tehát épen akkor, midőn szokás szerint a ravatal 
köré gyűlt hívek éneklése közben kellett ott beköszönnöm. 

Soha nem voltam ily virrasztóban, pedig ez egy 
régi s részben üdvös szokás, melynek ugyan kinövé-
seit is ismerem, de más gyülekezetből Őszintén szólva, 
nehéz volt ráhatároznom magam. Soha ilyet nem láttam 
mástól, nem is próbáltam és hát sokáig mérlegelgettem a 
dolgot, hogy megjelenjek-e. De mert ösztönzött az a vágy, 
hogy az árvák sorsa felől velők együtt tanácskozhassam, 
megjelenésemmel s ottani eljárásommal a híveket épít-
sem s másnap délután úgy mondhassam el orációmat s 
sírbeszédemet, mint a ki elébb vigasztalt tettleg s azután 
szóval: este 7-kor beköszöntem s íme nagyszámú hívek 
voltak ott, énekelve oly verseket, mik füzetbe gyűjtvék 
különböző, régi, épületes, kenetteljes halotti versekből. 
Középen fekete szemfödél alatt nyugodott a halott s lába 
felől a magyar hajlékokban otthonos »bazsajikom«, mely-
nek botanikus nevét nem tudom. 

Mondanom sem kel), mennyire megható volt ez 
alkalom különösen reám is, kinek az özvegygvel s árvák-
kal is szólnom kellett. Aztán a szomszéd hajlék urával s 
a négy testvérrel elvonulva, tanácskoztunk az árvák el-
helyezésének mikéntjéről s e szerencsétlen anya jövőjé-
ről . . . és helyes megállapodásra, megnyugtató megol-
dásra jutottunk. 

íme ilyen gazdag volt épülésekben e napom s minek 
köszönhettem ezt ? Annak, hogy három évvel ezelőtt meg-
áldott a kegyelem Istene készséggel, hogy elkezdtem a 
különböző belmissziói munkákat, a pastoralis látogatáso-



kat próbálgatni, gyakorolgatni botlások, tévedések közt, 
útmutató s vezető nélkül, mint a ki erre előképezve, gya-
korlatilag tanítva nem voltam és lassan haladtam többről-
többre. Egyik szeretetmunka mezejéről a másikra és a pas-
torális látogatásokból is mézet gyűjtögetve. 

Leírtam ezeket. Lehet, hogy közölve lesznek és sokan 
elhiszik, hogy önzetlenül szóltam. Ám mindegy, elszivelem 
a hivalgás, öndicsőítés és szerénytelenség vádját is, csak-
hogy ismétlem, hogy kiállóm, mert évek óta igen sokszor 
okozott az már méltatlan keserűséget és beleedződtem. 

Adjon Isten bölcs szívet! 
Kutas Bálint, 

lelkész. 

B E L F Ö L D . 

A magatokéban pedig a gerendát sem 
lá t j á tok meg. 

A ^szeretetteljes* Krisztustól vett ez idézettel és 
néhány szóval a magam részéről befejezem a »Debreceni 
Protestáns Lap« és a köztünk — a nevezett lap legújabb 
támadásai után azt mondhatnám — köztem folyó vitát. 

A főkérdés. a melyről sem én nem "engedem a figyelmet 
eltereltetni, sem általában igazságos és tisztességes em-
bernek megfeledkeznie nem szabad, ez : a Debr. Protes-
táns Lap a szerkesztő külön hitelesítésével az ultramon-
tánok, pánszlávok s a haza más ellenségeivel állította egy 
sorba azokat, a kik az evangélium érvényesítésére nálunk 
új, de tisztán evangéliumi eszközökkel tőrekesznek, hazafi-
ságukat kétségbevonta s így amaz életteljes mozgalmat 
befeketíteni igyekezett, a mely hivatva van egyházi éle-
tünk megújítására s így végeredményében nemzeti életünk 
erősítésére is. 

E vádak, ez iszonyú vádak bizonyítását a nevezett 
lap még csak meg sem kísérelte. Természetesen olyan 
vád is ez, a mit bizonyítani egyáltalában nem lehet. Tehát 
itt nem egyszerűen egy más vélemény nyilvánításáról s 
nem egyik vagy másik eljárásunk megbirálásáról van szó. 
A Debreceni Protestáns Lap erkölcsi életünket mindenes-
től tönkre akarta tenni. 

Hálót szőtt és pedig példányképül véve azokat, a 
kik az evangéliumi igazságokat sötét időkben gyanúsítá-
sokkal igyekeztek elveszteni ; tudatlanságból és gonosz-
ságból szőtte a hálót. E hálót széttéptem. Tudtam, hogy 
nemcsak engem s azokat akarják vele megfogni, a kik 
az önkéntes építőmunkák egész seregét végzik, de azokat 
is, a kik szeretnének szintén neki állni az Isten országa 
terjesztésének, de nem mennek. A Debreceni Protestáns 
Lap látta, hogy a régi vádakkal: baptistaság, pietistaság, 
kegyeskedés, nem magyarnak való stb. nem boldogul. Oly 
jelszót adott ki tehát, a mely már oly sokszor volt alkal-
mas a magyar ember megtévesztésére. 

Hát nem sajnálatra nem méltó, hát az evangélium 
szent ügye iránt nem hűtelen lettem volna-e, ha ama 
hálót felháborodással szét nem téptem volna? Tessék el-
képzelni, mit tett volna egy képviselő vagy egy törvény-

széki biró, ha olyan alaptalan vádakat zúdítottak volna 
ellene ? 

Bizony nagyon téved a Debreceni Protestáns Lap, 
ha azt hiszi, hogy a Krisztus evangéliuma lágymeleg nyö-
szörgés. Tudjuk mi azt, hogy lágy szellő is ez a drága 
evangélium a töredelmes szívűeknek és senki sem állít-
hatja, hogy minden aprólékos akadékoskodásért nagyon 
keseregtünk volna. Tűrtünk, vártunk, szenvedtünk is ele-
get. Vártunk és sok jogos felháborodást elfojtottunk ma-
gunkban. De biztosítom a Debreceni Protestáns Lapot, 
hogy a megkeményedett szivűekkel szemben az evangé-
lium zúgó vihar is és nincs Magyarországban olyan 
ember, a ki hasonló vádakkal szemben, jogos felháboro-
dásának nálunknál sokkal nagyobb hevét nem öntötte 
volna ki. 

Épen azért, a mit a múltkor mondottam, annál ma-
radok. Alaptalan vádjaikat nem vonták vissza, sőt még 
nagyobb dühvel rontottak ellenem. Egyáltalán nem törő-
döm vele. Volt, a ki csodálkozva kérdezte, mit értek 
azalatt, hogy meghalt embereknek tartom az alaptalan 
váddal alkalmatlankodókat. Hát épen azt, hogy szóba se 
állok velők, mert nem lehet szóba állani olyan emberek-
kel, a kik alaptalan vádakkal állnak elő s azokat vissza 
nem vonják. Hisz még csak az igazság látszatával sem 
bír az ő vádaskodásuk. Mert a Protestáns Egyházi és Is-
kolai Lap 6-ik számában megjelent ama cikkecskét sem 
én írtam, a mely megmutatta, hogy a hazaszeretet nem 
térítő eszköz a kálvinistaságra. Hisz' a hazát más is 
szereti. 

Hiába törekszik a szerkesztő a főkérdésről elterelni 
a figyelmet. Hiába mondja, hogy én a tehetetlenség köz-
lönyének állítván az ő lapját, a munkatársakat (vagy 
épen a tiszántúli egyházkerületet!!!) is sértem. Nem úgy 
kérem. Jó példa az a múltkori. Mert a szerkesztő úr egyik 
munkatársa az egyházi értekezlet eszméjét is ugyancsak 
pengette, de hiába volt minden. Ki volt tűzve az értekez-
let helyes ideje, de a szerkesztő úr elhagyta aludni az 
egészet és pedig — óh szent hazaszeretet — a millennáris 
esztendőben. Tehát lehetnek s tudom, hogy vannak is 
derék munkatársai, de hogy Ő nem tud életet önteni a 
lapjába, azt ez egyetlen példa is eléggé bizonyítja. 

Mindaddig azért, a míg lapja alaptalan vádaskodá-
sait vissza nem vonja (s ez esetben én is még mindig 
kész lennék cikkem néhány erős kifejezése felett sajnála-
tomat kifejezni): nem érzem magamat másra kötelezve, 
minthogy érte s azokért, a kik az egyháznak, a társada-
lomnak s a nemzeti életnek az evangélium általi megújí-
tását akadályozzák, ezt az imát mondjam el időnként: 
Utam! bocsáss meg nekik, mert nem tudták, mit csele-
kesznek ! 

Ügyemet pedig az Istenre bízom. Utóvégre is a Krisztus 
híveit mindig üldözték. Ha imádkoztak és prédikáltak, 
akkor azt mondták : kegyeskednek. Ha aztán férfias ön-
érzettel visszautasították az alaptalan vádakat, akkor aztán 
beszéltek, mint a Debreceni Protestáns Lap, szeretetlen-



ségről, büszkeségről. >Hát. még ezek is mernek beszélni! 
Ezek, a kiket mi folyton gunyoltunk!« így szóltak. 

Tehát merünk beszélni s ha kell, harcolni is. Első 
sorban ugyan arra törekszünk, hogy építsünk, melegítsünk, 
segítsünk és gyógyítsunk. De ha el akarnak tiporni, ha 
meg akarnak igazságtalanul és kegyetlenül semmisíteni s 
velünk együtt az Úr ügyét is : hát lesz bátorságunk az 
Isten beszédének kétélű kardját ezentúl is kezünkbe venni. 
Az Isten majd napfényre hozza az igazságot, mert ha az 
ő szabadítását elhalasztja is. lehetetlenség, hogy az ő gyer-
mekeinek éjjel-nappal hozzá felküldött imáit meg nem 
hallgatná. A sötétség oszlik már. A hitetlenség pusztul. 
A holtak ébredeznek s az Isten a mi ellenségeinket megr 
hódítja, hogy velünk együtt küzdjenek a bűn. a vakhit, 
az erkölcsi halál, a hitetlenség s a szeretetlenség ellen. 

Szabó Aladár. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
Az, hogy Németországban a sociáldemolcrácia ijesztő 

mérvben terjed s hogy ebből folyólag a sociáldemokraták 
s különösen agitátoraik hatalma folyton növekszik, sajno-
san érzik a komolyabb német politikusok s mult hó 10-én 
a magyar parlamentben is Tisza István hatalmas beszé-
dében szóba került. Jól mondotta nevezett képviselő, hogy 
a magánvagyon és a magántőke fogja képezni ezután is 
az egészséges társadalmi fejlődés alapját, de egyúttal je-
lezte, hogy az ipari munkáskérdésnek, a melytől a mező-
gazdasági munkásmozgalom elválasztandó, helyes meg-
oldása fogja képezni a jövő század legprágnánsabb fel-
adatát. 

A kérdés megoldásához maguk a felekezetek is 
járulnak. Ez indította l hlhorm prot. apátot >Katholicis 
mus und protestantismus gegenüber der socialen Frage* 
című e lapokban is általam és Felméri által ismertetett 
jeles és korszerű művének megírására, a melyből innen 
és túlnan sokat tanulhatunk. Mert hát Németországban 
ugyancsak benn vannak az ú. n. álla?nsociulismns kér-
désében. Problémáinak megoldására keletkezett évekkel 
azelőtt a határozottan keresztyén izű és színű ú. n. nem-
zeti sociális pártkör, mely néhány héttel azelőtt Erfurt-
ban tartotta meg a maga kongresszusát. Egyik főemberét, 
Wernert, a »socialista prédikátort* az evang. főegyházi 
tanács az üléstől letiltotta, a melylyel szemben Naumann 
az újtestamentumi okiratokra, mint bizonyságokra hivat-
kozva kimutatta, hogy míg Jézus Krisztus a korabeli 
farizeusi hatalmakkal szemben elbukott, addig ma a fő-
egyházi tanács az evangélium hirdetőit »a gazdag ember« 
oldalára tereli, »a szegény Lázárral* szemben. Hogy ilyen 
elhamarkodott rhetorika épen szenvedélyes jellegénél fogva 
a nagy néptömegre nézve veszedelmes lehet, épen nem 
gondolták meg annak tüzesvérü szószólói. E szenvedélyes 
práludium után a kongresszus a pártprogramm megálla-

pításához látott s újból ismételte az általános választásra, 
a munkásosztály érdekeinek nagyobb felkarolására s az 
adózás kérdésére vonatkozó ismeretes sociálpolitikai pro-
grammokat és követelményeket. 

E követelmények közelebbi jellemzésének mellőzésé-
vel bennünket itt különösen a kongresszus vallásos egy-
házi oldala érdekel. Arra a kérdésre, hogy milyen a ke-
resztyénséghez való viszonyunk«, dr. Sohm a referens 
így felelt: »Mi nem akarunk, mint a régi keresztyén sociá-
lis pártfiak. pártkérdést csinálni a keresztyénségből, de 
azért határozottan valljuk, hogy keresztyén alapon állunk, 
s bennünket a Jézus Krisztusban való hit bátorít és erő-
sít közös munkásságunkban*. S ez alapon a pártprogramm 
6-dik §-a így formuláztatott: >Meggyőződésünk szerint 
népünk szellemi és erkölcsi életének központja a Krisztus-
ban vetett hit, a melynek minden egyoldalú pártcéloktól 
menten a nyilvános életben a béke hatalmának s a társas 
összetartozás erejének kell bizonyulnia«. Ez nagyon álta-
lános tétel, mely közelebbi magyarázatra szorul, oly tár-
sadalmi béke, mely a római és prot. tanellentétek és gya-
korlati következményeik egyszerű nivellálásán épülne föl, 
feleslegessé tenné a reformációt s nem volna igaz béke. 
Lám milyen erő és hatalomnak bizonyul a Krisztusban 
vetett hit még e körökben is, s mennyire nem tudnak 
(s nem is fognak) szabadulni a keresztyénségtől, mint 
népünk szellemi és erkölcsi életének központjától! Ha 
meg volna az emberekben az Istenfélelem, ismernék az 
evang. hit mentő és boldogító erejét s át volnának hatva 
a ker. felebaráti szeretet sociális hatalmától, akkor »bé-
kesség* s nem pártoskodó soeialismus volna »az emberek 
között!* Olyan pártkör azonban, mely »a gazdag ember* 
s »a szegény Lázár* képét feszegeti, annak ellentéteit 
szítja s a prot. és vatikáni keresztvénséget nivellálja, nem 
igen fogja megoldani a sociális kérdést. Mert hát csak 
az evangélium »Istennek hatalma, minden hivők üdvös-
ségére 

És ne feledjük, hogy az ultramontanismus ugyancsak 
mozog Posenben, Bajorországban, Trierben és másutt, 
nálunk pláne úgy üti föl hydrafejét, hogy még a szomorú 
emlékezetű II. Ferdinándnak kanonizálásától sem riad 
vissza. így Bajorország klerikalizálásán maga a kultusz-
miniszter fáradozik, a miben neki az újonnan kinevezett 
főiskolai tanácsos : dr. Örterer is szekundál. Egy liberális 
lap vezércikke — mint Beyschlag füzeteiben olvasom — 
a Kleeblattot következőleg apostrofálja : »Visszafelé, hátra-
felé don Rodrigo, ez a legújabb jelszó t Visszafelé a vallá-
sosság terén a Lourdes-i pápistaságig; vissza az iskolai 
téren a nép-, közép- és felsőbb iskolák teljes klerikálizá-
lásáig s vissza a polgári szabadságélet terén az ultra-
montán hecckáplán pártoskodásokig! * Jól mondja Bey-
schlag, hogy ez ultramontán fődirektornak nem a tudo-
mányos pedagógiai szakképzettség, hanem a centrumpárti 
fővezérség nyitotta meg a bajorországi minisztérium 
kapuit. Sajnos, hogy a bajor ultramontanismusnak a mi 
sajtónkhoz hasonlóan a szárnyaszegett liberális lapok is 
szekundálnak lépten nyomon. S ugyanilyen állapotok van-
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nak Posenben is a lengyel érsek Stablewsky, s Trierben 
az ismeretes Korúm püspök görbe uralma alatt! 

Ez ultramontanismus élesre fent sajtójának egyik 
sokat szenvedett bűnbakja, Hoensbroech gróf, a convertita 
jezsuita. Abból az alkalomból ugyanis, hogy a fenkölt gon-
dolkozású weimári nagyherceg a grófnak az ultrarron-
tanismussal szemben tanúsított sokoldalú férfias föllépését 
»a haza és a vallási béke igaz érdekeivel egyezőnek« 
mondotta, a tanult grófot »a sociáldemokratia barátjának* 
mondja, s azt állítja róla, »hogy meggyőződését lépten-
nyomon változtatja«, mert »először katholikus*, aztán 
»hithű protestáns* s ma »kacérkodik a sociáldemokraták-
kal.« Hát annyi bizonyos, hogy Hoensbroech szerint »ve-
szedelmesebb Németországra nézve az ultramontanismus 
mint a sociáldemokratia, mert veszedelmesebb az államra 
nézve, mint Bebel vagy Liebknecht.* Azt hiszem, hogy 
Hoensbroech ezt saját jezsuita korából is ismeri. S ugyancsak 
szidalmazza Hoensbroech grófot egyik előadásának ama 
passusáért, hogy »a következetes római egyházi tan sze-
rint az eretnekgyilkosság s egy hitehagyottnak megölése 
nem is ölés vagy gyilkosság*. Az ultramontán sajtó kérde-
zősködésére a nemes gróf megnevezte azt a II. Urbán 
pápát, a ki a »decretum Gratiani« című kánonkönyv-
gyűjteményben található kijelentése szerint szórói-szóra 
azt mondotta: »a ki az egyház iránti buzgóságból megöl 
egy excommunikált hívőt, gyilkosnak nem tekinthető.« 
Még megéljük, hogy e pápás aranymondásokat egyszerűen 
»protestáns ráfogásnak«, vagy »történeti hazugságnak* 
deklarálja az ultramontanismus! 

Más képet mutat az ókatholicismus, ez az evangé-
liumi szellemű s irénikus hazafias irányú reformmozgalom, 
a melynek lapunkban éveken át folytatott ismertetését a 
következőkben folytatjuk: »Sell bonni tanárnak az ókath. 
reformmozgalomról a »Christl. Welt« hasábjain (26—28. 
szám) közölt ismertetése helyesen utal arra, hogy Weber 
püspök szentelésével a boldogult Reilcens méltó utódja-
ként újabb stádiumba lépett az ókatholicismus, a melynek 
egyházias életében és irodalmában mindenfelé örvendetes 
haladás észlelhető. Sorra látogatja gyülekezeteit a legtá-
volabb eső vidékeken s megalkotja az ókath. gyülekeze-
teket és egyesületeket. Az ókatholikusok áldozatkészsége 
a mult évben is példányképül szolgálhat a többi ker. 
egyházfelekezetek tagjainak. A Reinkens-alap meghaladja a 
18 ezer márkát, az egyházépítés munkája Karlsruhéban 
s más helyeken a befejezés stádiumában van, a bonni 
theol. fakultásra egy ókath. hivő ezer márkát ajándéko-
zott s annak előadását már egy ókath. lelkész fia is hall-
gatja. Még örvendetesebb munkásságot fejtett ki a mult 
évben az ókatholicismus az egyházi irodalom terén, a hol 
neki a pápás irodalom ismertetése körül mi protestánsok 
is igen sokat köszönhetünk. így Watterich lelkész írt »a 
consecratio momentumáról az úrvacsorában* s kimutatja, 
hogy az őskeresztyén úrvacsora eszméje messze távol 
áll a későbbi római mechanisáló praxistól; Lauchert dr. 
kitűnő monographiát írt Athanasiusról s a régi egyete-
mes zsinatok kánonairól; Tangermann lelkész, az ókath. 

űgy egyik legrégibb és leglelkesebb harcosa »Morgen und 
Abend* cím alatt elmélkedéseket, életképeket és vallo-
másokat ád ki; Schirmer düsseldorfi lelkész >Um Volks-
thum und Glauben* c. alatt egy legújabbkori vallásos 
martyriumot ismertet; Melzer, az »Altkath. Volksblatt* 
lelkes kiadója »a lélek halhatatlanságáról* értekezett és 
Lic. Götz »az ókatholicismus történeti állásáról s jelen-
kori feladatáról« adott ki egy munkát stb. Az ókatholi-
kusok organumai: a müncheni »Deutscher Merkúr*, a 
bonni »Altkath. Volksblatt*, s ugyancsak bonni »Altkath. 
Frauenblatt*. Belmissziója tehát élénk az egyházi élet 
egész vonalán, a melyből a mi speciális viszonyainkra 
alkalmazva mi magyar protestánsok is tanulhatunk. 

De Németországon túl is örvendetesen halad az 
ókath. reform-mozgalom ügye. A csehországi warnsdorfi 
gyülekezet ma már 12 ezer tagot számlál, s 1500 tankö-
teles gyermekkel bír. Solothurnban 15 ezer frank hagyo-
mányt tett egy ókath. hivő a berni theol. fakultásra, Cey-
lon szigetén pláne egy ókath. érsekről tudósít a mi forrásunk, 
kit maga a portugáliai király védett meg a római fana-
tismussal szemben. Olaszországból is örvendetes hírek 
érkeznek. CampeVó gróf ugyancsak buzgólkodik az ókath. 
gyülekezetek létesítésében és szervezésében. így nagyob-
bakat szervezett Angelóban és umbriai Polinóban. Mirag-
lia reformkath. mozgalma stagnál, mert e kitűnő flórenci 
pap még mindig csüng az ideális csalatkozhatatlan pápa-
ságon, a melylyel pedig antipápás munkássága teljesen 
ellenkezik. *Savanarola« c. orgánumából arról értesülünk, 
hogy a nemzeti-egyházi mozgalom Piacenzában nagyon 
aggasztja a pápát, ki a vallásszabadság eltörlése s e nem-
zeti egyházi reformmozgalom elfojtása után a »do ut 
des* alapján még az olasz királyi házzal kibékülni is 
volna hajlandó. 

Valóban lehetetlen itt Krisztus és az evangéliumá-
nak nyomaira nem akadni! 

Eperjes. Dr. Szldvik Mátyás. 

IRODALOM. 
** Az Úr S iona vagy a keresztyén egyház 19 száz 

éves történelme. A calvi kiadás nyomán írta Farkas József 
ref. theologiai tanár. Kiadja a »vallásos iratokat terjesztő 
társaság« és Hornyánszky Viktor könyvkiadó közös vál-
lalata. Budapest, 1896. Hornyánszky V. könyvnyomdája, 
nagy nyolcadrétű 207 lap, képekkel illusztrálva, ára csinos 
vászonkötésben 1 forint. — Népszerű egyháztörténelmi 
munka, evangéliumi szellemben és építő irányban tartva, 
s mivel ilyen fajta egyháztörténelmünk még nincs, elmond-
hatjuk róla, hogy hazai irodalmunkban hézagpótló is. 
A keresztyén egyház fontosabb eseményeit időszakra osztva 
beszéli el. I. Nagy Konstantinig. II. Nagy Károlyig. III. 
Gergely pápáig. IV. a reformációig. V. a legújabb idő-
kig. Felfogása, szelleme tiszta és nemes evangéliumi 
protestáns. Kerüli úgy a felekezetesség, mint a hitközö-
nyösség szélsőségeit. A tanulságos, az építő eszmeirányok 



feltüntetésére és a vonzó, az éltető alakok kidomborítá-
sára fekteti a sülyt. Nem apróz, nem részletez túlságosan, 
de nem is marad az élettelen és száraz általánosságoknál. 
Ép ezért nem fáraszt és nem úntat. Vonzólag, színesen, 
életteljesen beszéli el az egyház 19 száz éves küzdelmeit 
és áldásterjesztő munkásságát. S különösen nagy gond-
dal rajzolja az egyház belső történetét, a valláserkölcsi 
élet szívnemesítő jelenségeit. Egyházszerető lelke meg tudja 
kedveltetni az Úr Sionát.. Hisz és éleszteni s erősíteni 
tudja a hitet. E tekintetben különösen szép az ős keresz-
tyén gyülekezeti élet leírása (23—33 1.), melyet a kata-
kombákból fentmaradt emlékek számos képeivel gazdagon 
(csak ebben a §-ban közel 30 szövegkép és illusztráció van) 
illusztrál. Az egyetemes egyház történetébe gondosan és 
aránylag elég részletesen illeszti be szerző a magyar keresz-
tyén egyházak viszontagságos múltját is (pl. a magyarok 
megtérése, a magyar reformáció története és küzdelmei 
stb.) Azt is előnyére írjuk a munkának, hogy a reformá-
ció hitnemesítő eszméit és újabbkori történeteit Európa 
különböző országaiban szerető gondossággal s a fontosabb 
eseményeknél színdús elevenséggel tünteti ki. Nem hall-
gatja el a sekélyes és romboló irányokat sem, de az erő-
teljes és termékenyítő eszmék és tények rajzolását tekinti 
fő hivatásának. Végül kiemeljük szerzőnek jó magyaros 
és tiszta irályát, mely a könyvet igazán kellemes olvas-
mánynyá teszi. — Mindent összevéve Az Úr Siona nagyon 
derék munka a keresztyén családok számára. Hitépítő és 
szívnemesítő tartalmából növekedést merít a keresztyén 
ismeret s gyarapodást, a hitbuzgóság, szép stílusát kedv-
vel olvashatja, csinos kiállítását örömmel veszi minden 
keresztyén család. Nagy kelendőséget jósolunk a hézag-
pótló, jószellemű és tetszetős külsejű munkának, mely 
kapható Hornyánszkynál és Gladischefskynél. Terjeszté-
sét a prot. családok, az értelmesebb nép és erettebb ifjú-
ság körében melegen ajánljuk. 

** Gileád Balzsama címmel 10—12 ív terjedelmű 
magán imádságos könyvre hirdet előfizetést Tóth József 
nagyváradi református segédlelkész, az »Ébresztő« című 
vallásos néplap szerkesztője, kit lendületes vallásos dol-
gozatairól előnyösen ismer a túl a tiszai reformátusság. 
Könyvében az élet különböző viszonyaihoz alkalmazott, 
továbbá ünnepi és köznapi imádságok lesznek felnőttek 
és gyermekek számára. A könyv előfizetési ára fűzve 
1 frt, csinos aranyozott kötésben 1 forint 50 kr., díszes 
példányban 2 forint. Az előfizetési díjakat Láng József 
nyomdász nevére Nagíjváradra május l-ig kell beküldeni. 
— Tóth József csinosan, lendületesen tud írni. Lapjában 
a puritán kalvinizmust szokta hangsúlyozni. Érdeklődéssel 
várjuk, milyen erővel nyilatkozik meg ez a tiszta refor-
mátusság a »Gilead Balzsamá«-ban! 

** Emlékek. Költemények, írta Vass Tamás, Maros-
vásárhely, 1896. az evang. reform, kollégium betűivel. 
219 lap, ára? —Egyik lelkésztársunknak, Marosvásárhely 
első papjának verseiből kiadott kötet. Egyszerű, csekély 
igényű, de hangulatos költemények, mint maga a szerző, 
ki szerénysége és kedélyessége miatt nemcsak gyülekezete 

és paptársai előtt, de széles körben kedvelt egyéniség. 
Poézise egyéniségének hü tükre. Egyszerű, természetes, 
hangulatos. A lyrában s közelebbről a dalban, még pedig 
a népies dalban van az ereje. A lélek szelídebb, csende-
sebb érzelmei kellemesen, hangulatosan, itt-ott jól eső 
humorra], néhol nagyobb erővel, de mindig természete-
sen csendülnek meg költeményeiben. Érzései tiszták, esz-
méi nemesek, sohasem alantjárók. S e nemesen egyszerű 
tartalomhoz csinosan simul a forma kelleme, a kifejezés 
könnyedsége, melyben noha a hang inkább népies, de a 
szó soha sem pórias. A költeményeket egy prózában 
megírt humoros előszó előzi meg, melyben jóízűen meséli 
el a szerző, hogy ő azért nem lett író, mert mindegyik 
lap megbukott, a melybe írni kezdett. A díszesen kiállí-
tott verskötetet szerzője, tisztelete jeléül, Zarándi Knöpfler 
Elekné, szül. Máriaffi Máriskó úrnőnek ajánlotta. 

** A Pallas nagy Lexikona XIII. kötetének utolsó 
öt füzete, vagyis a munka 191 — 195-dik füzetei is meg-
jelentek. Tartalmazzák az Öszvér—Pillér közötti címsza-
vakat. Tartalmukból különösen figyelmet érdemelnek a 
Pamut (három melléklettel), Pannónia (térképpel), Papiros 
(melléklettel), Páris és Pécs (térképpel), Pénzügytan, Pénz-
verés, Perczel, Peronospora (szines képpel), Persia, Peru, 
Pest vármegye (térképpel), Petőfi, Petroleum és Pillangók 
(szines képpel), cikkek, a képmellékletek közül ezeken 
kívül megemlítendők a Paradicsommadarak és az Arany-
bulla szines mellékletei. 

E G Y HÁ Z. 

Aranykönyv. Gr. Károlyi Tibor a nagy-szénási 
(Békésmegye) ágost. hitv. evang. egyházközségnek tem-
ploma felépítésére százezer fali téglát ajándékozott. — 
Id. KariJcó János és neje, nagy-igmándi lakosok ezer ko-
rona alapítványt tettek azzal a rendeltetéssel, hogy az 
alapítvány kamatjából nagy-igmándi születésű szegénysorsú 
tanulók segélyeztessenek. 

Kápolna felavatása a gyűjtőfogházban. Buda-
pesten az új központi fogházban március 1-én avatták 
föl az egyesült protestáns kápolnát meghívott közönség 
jelenlétében, melynek soraiban az igazságügyi minisztérium 
képviseletében Kónya József miniszteri tanácsos jelent 
meg. A felavató imát Szász Károly református püspök, 
az egyházi beszédet Gergely Antal a fegyház református 
papja tartotta, a ki beszédével oly hatást keltett, hogy a 
gonosztevők szemeibe könyűt csalt. Majd Bachát Dániel 
evangelikus főesperes mondott beszédet s úrvacsorát osz-
tott mind a két hitfelekezet hívei között. Az úrvacsora-
osztás után a fegyencek énekkara megható egyházi dalo-
kat adott elő, mire a lélekemelő ünnep véget ért. 

Rövid válasz a »Protestáns Közlönynek*. A 
»Prot. Közlöny« megemlékezvén a debreceniekkel folyta-
tott vitáról, azt mondja: »Itt volna az ideje vagy már 
közeledik, hogy nem hatalomszóval, de a protestáns szel-
lemnek a kálvini egyházba beillő tekintélyével kimondja 
valaki a »quos ego«-t: vagy váljék ki közülünk az, a ki 



nálunk még idő előtti amerikai szélsősködéssel, minden 
jóakarat dacára a teljes felbomlás magvait hintegeti.* 
Kijelentjük, hogy nem kivánunk polemizálni a Protestáns 
Közlönynyel s ép azért nagyon, de nagyon kérjük (s ál-
tala minden vezéremberüket), hogy hallgassa meg jóaka-
rattal jóakaratból eredő szavainkat. Hiszen szavaiból 
kitetszik, hogy jóakaratunkat nem vonja kétségbe. Kz már 
nagy eredmény. Azon is örülünk, nem ugyan a magunk 
szempontjából, mert a martyrkorona győzelmeinket csak 
siettetné, hanem egyházunkra való tekintetből, hogy azt 
mondja: »nem hatalomszóval.« Hát nem lesz inquisitió! 
Hát mégis csak protestáns egyház ez ! ígérjük is a nagy-
tiszteletű úrnak, hogy mi is igyekszünk minél nagyobb 
határozottsággal, de mérséklettel és óvatossággal is haladni 
előre. Azt nem tudakoljuk, hogy ki lesz az, a ki a quos 
ego-t ki fogja mondani. Erre nézve csak azt ajánljuk, 
hogy vigyázzon az illető, mert ha büszke Quos ego-val 
kezdi, mi nagyon meg fogjuk rostálni, hogy ugyan hát 
sokkal jobb úton járt-e, mint mi? Különben is Quos 
ego-s pápákat nem s csak hozzánk hasonló gyarló em-
bereket ismerünk. No, de nem erről akarunk szólni, hanem 
a »felbomlásról* s az »amerikai szélsősködésről*. Ez a 
pont az, a hol még talán megérthetjük egymást. Nem mi vet-
jük el a felbomlás magvait, mi az életadó kovászt rejtjük 
el az egyházba s erősítjük annak hatását. De nagytisz-
teletü úr, a felbomlás magvai rég el vannak hintve s ezek 
hatását, tetszik tudni, mi erősíti egy kicsit, amerikai 
szélsősködéssel? A felekezetnélküliségröl szóló törvény, a 
mit nagytiszteletű úrnak is teljes politikai segédkezésével 
a magyar törvényhozás alkotott meg. Nekem nincs kifo-
gásom e törvény ellen. Én szeretem a szabadságot. Sőt 
bűnnek e törvényben azt tartom, hogy adót fizettet néhány 
éven az elhagyott egyháznak s így a vallásos igazságokat 
megutáltatja. De ebből a törvényből iszonyú veszély lesz, 
ha a vallásos élet ápolásához egész erővel hozzá nem lá-
tunk. Legyen csak egy rossz esztendő és tudják meg csak 
az atyafiak, hogy mily egérutat nyerhetnek, akkor lesz 
oly felbomlás és összeomlás, hogy az valami rettenetes. 
De nem ott, a hol az általunk sürgetett belmisszió értel-
mében az ifjak gondját felveszik, a hol szeretetegyesü-
letek vannak, a hol vallásos estélyeken a lelkész a tem-
plomi igehirdetést hatályosabbá teszi, hanem a hol mind 
ezek nincsenek. Óh nagytiszteletű úr, szinte rimánkodva 
kérem, vegye ezeket fontolóra. A nemzeti élet amerikai 
szélsőséggel előre halad, ha mi meg magyar csökönyös-
séggel az egyházi életben hátramaradunk, bizony nemcsak 
a hátramaradásból, de az előrehaladásból is nagy baj 
lesz. — Sz. A. 

Lelkészbeiktatás Kopácson. Alsó-Baranyában 
Kopácson február 28-án iktatták be hivatalába az új lelki-
pásztort, a Budapestről egyhangú választással levitt Kurdi 
Bélát. A jeles fiatal lelkészt jó hír előzte meg s ez sok 
érdeklődőt gyűjtött ez alkalomból Kopácsra mind a kör-
nyék intelligentiájából, mind a szomszédos Laskó, Béllye, 
Hercegszőllős és Darócz községek polgárságából. A lelké-
szi karból Kulcsár Sándor, Búzás Kálmán, Vinczy Gyula 

és Hamar István budapesti theol. h. tanár vettek részt 
az ünnepélyen. A beiktatást az esperes megbízásából 
Kulcsár Sándor hercegszőllősi lelkész végezte, csinos al-
kalmi beszéd előrebocsátásával átadván Kurdinak a bib-
lát, a szentedényeket és a templom kulcsait. Majd Kurdi 
Béla tartotta meg szép beköszöntő beszédét Jer. I. 6—9 
alapján, melyet nagy tetszéssel fogadott a hallgatóság. Isteni 
tisztelet után a parochián hangulatos ebéd volt, melyet 
számos felköszöntő fűszerezett. Tudósítónk különösen ki-
emeli azt a lelkes szeretetet és tiszteletet, melylyel a kopá-
csi gyülekezet új lelkipásztorát körül veszi. 

A békés-csabai patronátus ügyében teljességgel 
nem csillapulnak a fölizgatott kedélyek. A kultuszminisz-
térium döntvénye, melynek helytelenségét annak idejében 
Lapunk nyomatékosan kiemelte, általános indignatiót tá-
masztott a különben csendes temperamentumu városban. 
A napokban küldöttség járt Csabáról a kultuszminiszter-
nél, hogy kieszközölje közbenjárását e királyi döntés visz-
szavonására nézve. A csabaiak nem fogadhatják el a pat-
ronátus jogának királyi dotációját, mert ez szerzett jogaik 
megsemmisítését jelentené s a mellett csak terheket ró 
reájuk, a melyekhez még olyan megszorítást is köt hozzá, 
mely ellenkezik a községi törvénynyel, a mennyiben ki-
mondja azt, hogy a patronátus ügyeit illető kérdésekben 
a városi képviselőtestületnek csak katholikus tagjai intéz-
kedhetnek, s így a nagyrészt protestáns lakosságú város 
többsége elesik olyan jogától, a mely a költségekhez való 
hozzájárulása révén igazság szerint a nem katholikusokat 
is megilleti. 

Protestáns esték Pozsonyban. A vallásos fel-
olvasásokat Pozsonyban is megkezdik az ottani evang. 
theologiai akadémia buzgó tanárai. Minden esztendőben 
egy böjti és egy adventi felolvasó cyciust rendeznek. 
Mostani sorozatuk március 6-án veszi kezdetét és hat 
estére terjed. Tárgyaikat a vallás, a nevelés, a történelem 
és a társadalom köréből veszik, de mindenik felolvasás 
a kérdésnek főleg a valláserkölcsi oldalát domborítja ki. 
Időről-időre szavalat, ének- és zene-előadás is járul hozzá. 
A felolvasó esték célja tehát az egyházi és a protestáns 
öntudat ébresztése és erősbítése. Hitépítés, hitébresztés: 
belmisszió. — A szép tervhez gratulálunk s a nemes 
munkához Isten áldását kérjük. Debreceni és kolozsvári 
laptársainkat pedig kérjük, kisérjék figyelemmel az egyház 
békessége ellen tervezett eme legújabb merényletet. Ne 
quid detrimenti ecclesia caperet! Mert az ő szemökben 
veszedelmes az ilyen belmissziói munkásság. Vagy talán 
minden munkásság?! 

I S K O L A . 

A vallás- és közoktatásügyi költségvetés tár-
gyalásában ez idén a közoktatási kérdések dominálnak. 
Mult hó végén febr. 26—27-én indult meg e minisztérium 
költségvetése a képviselőházban, de sajnos, oly csekély 
érdeklődés mellett, hogy az eddigi szónokok csaknem egé-



szen üres ház előtt beszéltek. Csupán a Wlassics minisz-
ter nagyobbszabású beszéde részesült megérdemlett nagyobb 
figyelemben. A miniszter kizárólag kultúrpolitikai kérdé-
sekkel foglalkozott, a kultuszpolitikát most egészen mel-
lőzte. De az iskolaügynek aztán minden actuális kérdésére 
kiterjedt s több irányban fontos reformokat helyezett kilá-
tásba. A felső oktatásra vonatkozó eszméivel, terveivel 
külön cikkben behatólag foglalkozunk. A költségvetési vita 
iránti érdeklődést nagyon megcsökkentette a Morzsányi-
ügy. közéletünknek ez újabb szenvfoltja. 

Új tankerületi főigazgató. A király Francsics Nor-
bert Szent-Benedekrendi áldozó-papot, a győri főgimnázium 
volt igazgatóját budapest-vidéki tankerületi főigazgatóvá 
nevezte ki. Francsics Győrben végezte iskoláit s 1873-ban 
tanári vizsgát tett a budapesti tudomány-egyetemen. Ké-
sőbb sokáig volt tanára a bencések győri gimnáziumának, 
s mikor a gimnázium akkori igazgatója, Vaszary Kolos, 
főapáttá lett, Francsics lépett az ő helyébe s átvette a 
gimnázium igazgatói székét. Az utolsó ciklus alatt Győr 
városát képviselte kormánypárti programmal. Tanügyi 
körökben vegyes érzelmekkel fogadják a kinevezést. 

Izraelita gimnázium Budapésten. Régi törek-
vése a budapesti izraelitáknak, hogy fiaik számára nyolc 
osztályú gimnáziumot létesítsenek a fővárosban. Már gyűj-
töttek is erre a célra, de a mozgalom akkor annyiban 
maradt. Most. ismét fölszinre került ez az eszme az iz-
raelita növendékek számának egyre tapasztalható fokozatos 
növekvése révén s tervbe vették, hogy a rabbiképző inté-
tézettel kapcsolatos gimnáziumi felső négy osztályt kiegé-
szítik az alsó négy osztálylyal. 

A kolozsvári ev. ref. theol fakultás zene és 
énekkara f. hó 27-én igen sikerült hangversenyt tartott 
a következő műsorral: 1. Nyitány »Zampá«-hoz; előadta 
az ifj. zenekar. 2. »Magyar ábránd* Székely J.-től; zon-
gorán előadta: Pozsgay Mariska k. a, 3. »A vadász gyö-
nyöre* Geilerttől; előadta az ifj. énekkar. 4. »Csárda-
jelenetek« Hubay J.-től; előadta hegedűn Farkas Lajos, 
zongorán kisérte: Pozsgay Mariska k. a. 5. Szavalat. 
Előadta Székely János. 6. ^Szelek szárnyán* Beyertől; 
előadta az ifj. zenekar. 7. »Magyar király induló«, Huber-
tül ; előadta az ifjúsági énekkar, zongorán kisérte Pásztori 
Gyula. A fiatal intézet ifjú növendékei derék és szorgal-
mas tanáruk, Farkas Lajos s.-lelkész vezetése és közre-
működése mellett, igazi élvezetet [nyújtottak az intézet 
dísztermét zsúfolásig megtöltő, előkelő hallgatóságnak, a 
melynek soraiból Kolozsvár mágnási családai és egyetemi 
tanárai sem hiányoztak. Ez alkalommal érdekesnek talál-
juk megjegyezni azt is, hogy a fakultás növendékei rend-
szeres zongora és harmónium tanításában részesülnek. 
Bizony jó dolog, ha a fiatal lelkészek legalább az egy-
házi énekeket kisérni tudják harmoniumon. mert a mint 
a tapasztalat mutatja, a lelkésznek sokszor énekvezetőnek 
is kell lenni. 

EGYESÜLET. 
A Magyar Prot. Irodalmi Társaság f. évi köz-

gyűlését Pápán fogja tartani. A közgyűlés iránt nagy 
érdeklődés mutatkozik Pápán és környékén. Az előkészü-
letek megtételére mult hó elején Gyurátz Ferenc püspök 
értekezletre hívta a pápai két protestáns gyülekezet intel-
ligentiáját. Az összejövetelen megállapodás történt arra 
nézve, hogy a gyűlés ideje május hó második fele (körül-
belül 19—20-dika) lesz és hogy a programm főpontjai a 
következők lesznek: Istenitiszteieta ref. templomban, tartja 
Antal Gábor püspök ur. Ennek végeztével 10 órakor a 
közgyűlés következő programmal: elnöki megnyitó ; titkári 
jélentés; három felolvasás, a melyek közül egyet a sop-
roni, egyet a pápai tanári karból való 1 — 1 tanár tart; 
a harmadikat pedig egy vidéki ref. lelkész, esetleg világi 
ur. A felolvasások közben közre fog működni a főiskolai 
énekkar és l—2 szavaló, alkalmasnak talált alkalmi köl-
teménynyel. Az ünnepély rendezésére a programm végle-
ges megállapítása és kinyomatására egy bizottság válasz-
tatott, melynek tagjai: Kis Gábor, elnöklete alatt dr. Antal 
Géza, Barthalos István, Faragó János, Kis József, dr. Kluge 
Endre, Matus György, Németh István és Payr Sándor. Az 
előjelek után úgy látszik, hogy a M. Pr. I. T. föltétlenül 
meg fog győződni arról, hogy a társaság gyűléseinek 
Budapest helyett a vidéken tartása a társaságnak csak 
hasznára lesz. 

A Lorántffy Zsuzsanna-egyesület és a »Ref. 
ifjúsági egyesület* f. hó 4-én kitűnően sikerült thea-estét 
(szeretetvendégséget) rendeztek az evangélikusok Deák-téri 
dísztermében. A nagyterem zsúfolásig megtelt vendégek-
kel, kik a székes főváros előkelő köreiből kerültek ki. Thea 
után Hegedűs István egyetemi tanár erőteljes vallásos köl-
teményét olvasta fel, Pappszász Ida k. a csinosan zon-
gorázott, legifj. Szász Károly sikerült alkalmi verset olva-
sott fel, Pappszász Katalin k. a. gyönyörűen énekelt, i f j . 
Tóth József két társával egy Schubert-féle triót játsztak 
hegedűn, zongorán és gordonkán, Szabó Aladár magvas 
bibliamagyarázatot tartott. A minden tekintetben sikerült 
estét Szász Károly püspök szép imája fejezte be. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A dunántúli egyházkerületben 

az egyházkerületi egyházi aljegyző-választás céljából be-
adott szavazatokból Thury Etelére 139, Szabó Zsigmond 
győri lelkészre 78 és Bar akónyi Kristóf somogyi lelkészre 
62 szavazat esett. Általános többséget — a minek ugyan 
csak kevés híja van — senki se nyervén, újabb szavazás 
rendeltetett el, március 20-diki határidővel, Thury és Szabó 
urak közt. Thury megválasztása most már bizonyosnak 
látszik. 

* Baltik püspök theologiai doktori diplomáját 
a rostocki tudomány-egyetem theologiai fakultása követ-



kezo szöveggel állította ki: Virum summe reverendum 
Fridericum Baltic, episcopum ecclesiae evangelicae luthe-
ranae, hungaricae domus quae vocatur magnatum mem-
brum, superintendentem dioeceseos cisdanubianae, pasto-
rem in urbe Balassa-Gvarmat, qui per multos annos in 
muneribus gravissimis verbo et scriptis sinceram evan-
gelii doctrinam intrepide professus est et ad summum 
ecclesiae locum evectus fide caritate diligentia pastorum 
pastor fidelissimus, scholarum fautor probatissimus de 
ecclesia lutherana hungarica optime meritus est et nunc 
meretur doctoris s. s. theologiae dignitatem et privilegia 
hoc festő, die quo ecclesia evangelica Philippum Melanch-
thonem ante CCCC annos natum communi solemnitate 
celebrat, honoris causa rite contulit collataque pablico hoc 
diplomate declaravit. 

* Wiclifnek emlékszobrot szándékoznak emelni 
az angolok. És egy múzeumot is építenek, melyben a 
nagy reformátorra emlékeztető különféle tárgyakat elhe-
lyezik. (Cs.) 

* Az ifjúsági egyesületek Würtenbergben. A 
délnémetországi ifjúsági egyesületek szövetségével kapcso-
latban Würtenbergben J 35 ifjúsági egyesület van 5126 tag-
gal, a kapcsolaton kíüvl van még hat egyesület 324 tag-
gal. Összesen 141 egyesület 5450 taggal. Az előző évben 
126 egyesület volt 5237 taggal. Az egyesületek tagjai 
közül a 17 éven felül van 2293, 3162 pedig 14—17 év 
között van. (Cs.) 

P á l y á z a t . 
A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház egyetemes köz-

gyűlése 4000 koronából álló pályadíjat tűz ki 20—25 nyom-
tatott ívnyi terjedelmű könyv megírására, melynek tárgya 
»a protestantismusnak befolyása és jelentősége a magyar 
állami életre*. 

A pályázó művek jeligés levéllel ellátva, idegen 
kézzel Írva 1898. december 31-ig küldendők főtiszt, és 
mélt. Gyurácz Ferenc püspök úrhoz Pápára. 

A díjat csak olyan mű kaphatja meg, mely a mai 
történetírás színvonalát megüti. 

A nyertes mű tulajdonjoga a szerzőé marad, de 
művét félév alatt tartozik kiadni; ellenkező esetben a 
tulajdonjog átszáll az evang. egyetemes egyházra. 

A szerző, kiállítási áron tartozik müvéből 100 pél-
dányt az egyetemes gyűlés rendelkezésére bocsátani. 

Szentmártoni Radó Kálmán, Gyurátz Ferencz, 
a bizottság vil. elnöke. a bizottság egyh. elnöke. 

Veres József\ 
2—3 a bizottság jegyzője. 

P á l y á z a t . 
A boldog emlékezetű Nagy Józséf-féle alapítvány 

500 frt ösztöndíjra pályázat nyittatik. 
Ezen pályázatnál megkívántatik, hogy: 

1. Az illető pályázó ifjú magyar, ev. reformált val-
lású s a felsőbb tudományokat a debreceni főiskolában 
végezte légyen. 

2. kitűzött pályájának a lelkészinek vagy tanárinak 
kell lenni. 

3. Szükséges, hogy a bölcsészeti, s hittani tudomá-
nyokon kívül a latin nyelvben annyira jártas legyen, hogy 
a római klasszikus írókat jól értse, mit hogy jól ért, úgy 
azt, hogy a görög nyelvtanból kitűnő osztályzata van, 
érettségi bizonyítványával kell igazolni. 

4. Megkívántatik pályázótól, hogy az élő nyelvek 
közül a német nyelvet teljesen értse, s egész folyékony-
sággal beszélje; a francia nyelvből is birjon oly előké-
születtel, hogy a könyveket jól értse. 

Ez utóbbiakra nézve is elengedhetlen szabályul 
tűzetvén ki, hogy ezek is illetékes és tekintetbe vehető 
bizonyítványokkal igazoltassanak. 

Az ekként felszerelt, máskép figyelmen kívül ha-
gyandó pályázati kérvények folyó évi ápril 5-ig főtiszt. 
Kiss Áron püspök és alapítványi egyik elnök úrhoz lesz-
nek beterjesztendők. 

Debrecen, 1897. február 26. 
Tóth Sámuel, 
bizottsági jegyző. 

Szerkesztői üzenetek. 
S. M. u rnák . T.-U. Kérdése : Az országos közalapi tőkés 

segélyesést illetőleg egész tisztelettel kérem, méltóztassék b. lapjá-
ban nyilatkozni a felől, hogy változás esetén, az 1897. év tavaszán 
kiutalva szétküldendő lelkészi tőkés segély, az 1897/98-ik egyházi 
évre a beköltözött új lelkészt, vagy pedig az 1896/97-ik egyházi 
évre a távozó lelkészt, vagy esetleg az elhalt lelkész örököseit (utó-
dait) illeti-e ? Azért kérdem én azt, mert közvetlenül érintve tapasz-
taltam, hogy egyik egyházmegyei kormányzat e segélyt utólagos 
díjjazásnak tekintvén a távozónak, másik egyházmegyei kormány-
zat pedig előlegezett díjazásnak nézvén azt az új lelkésznek szol-
gáltatta ki. Vagy talán a tőkés segély időrendi illetékességének megál-
lapítása és kiszolgáltatása az egyházmegyéknek tetszésöktől függ ? 

Felelet. A kérdés kissé határozatlanul van feltéve. Azt hiszem, 
a leikéssek tőkeképsési segélyét érti a kérdező. Ez a segély pedig 
véleményünk szerint, utólagos segély, még pedig nem a személy-
hez, hanem a hivatalhoz kötvo. Tehát pl. a f. polgári évben kiuta-
landó tőképző segély a mult (1896/97-ik) egyházi (április 24-én 
kezdődő és végződő) évre szól. Maga a segély, nézetünk szerint, 
mindig az az alatt az idő alatt szolgált lelkészt, (halál esetén annak 
örököseit) illeti, ki a lelkészi hivatalt ellátta, még pedig a szolgá-
lati idő arányában. Különben leghelyesebb magához a konventhez 
fordulni döntvényért, mely erre a legilletékesebb. Hasonló esetben, 
mikor 1894-ben egy egyszersmindenkori segélyt nyert lelkész idő 
közben elhalt, szintén a konvent döntött, kimondván, hogy az ily 
személyi segélyek halál esetén visszatartandók a közalap javára. 

K. K. urnák U. — A ki a lelkészképesítő vizsgálatra Írás-
belijét szabályszerint elkészítette s a bizottság azt elfogadta, annak, 
ha másik esztendőben teszi le a szóbeli vizsgálatot, új írásbeli dol-
gozatokat nem kell készítenie. A dunamelléki egyházkerületben 
ez a szabály s e szerint jár el a vizsgáló bizottság. — A kérdéses 
dolgozatot csak küldje be. Címe után érdekesnek Ígérkezik. Szives 
üdvözlet. 

T. L. urnák — B. A tanulmányt megkaptam és a jövő 
számban közlendők közé soroztam. Köszönet és szives üdvözlet. 

R. K. urnák — lí. A közlésre érdemes reflexiókat erre a 
számra már későn kaptam. Közlése a jövő számra maradt. A fon-
tos ügyet érlelni, az iránta való érdeklődést fokozni nagyon he-
lyén van. 

K. J . u rnák — P . A tudósítás kimaradása tévedésből tör-
tént. A pastoraíis tanulmány időszerű. Közlését valószínűleg már 
a jövő számban megkezdem. Szives üdvözlet. 

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség s 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszki/ 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. 

Egyes szám ára ftO kr. 

Az anyaországi magy, reformátusok énekes-
könyve és templomi közéneklése. 

Az anyaországi magyar reformátusok jelen-
legi használatában levő »Közönséges Isteni Tisz-
teletre Rendeltetett Énekes Könyv« tudvalevőleg 
két főrészből áll. Az első rész szent Dávid király-
nak és prófétának római folyó számokkal jelölt 
150 zsoltárát tartalmazza, a második rész pedig 
15 úgynevezett invocatiót, vagyis megnyitó éne-
ket (régi 4 új 11) és arab folyó számokkal jel-
zett 238 dicséretet (régi 70. új 168) foglal ma-
gában. 

Dávid zsoltárainak fordításai közül legrégibb 
a francia szövegű, melyet Marót Kelemen és 
Beza Tódor francia református hittudósok az 
ótestamentumi szentírás eredetijéből a XVI. év-
század közepe táján készítettek s foglaltak fran-
cia versekbe; ezen első zsoltárfordítás melódiái-
nak vagyis dallamainak legnagyobb részét peclig 
a hitüldözést szenvedett Gaudimel Kolos, szintén 
francia ref. zenész szerzette s ebbeli munkájá-
nak befejezésében közbejött halála gátolta meg. 
Á zsoltárok francia szövege szolgált azután ala-
pul minden más nyelvű fordításoknak. 

Az invocatiók és dicséretek fentebb érintett 
kisebb része, mely főleg a kathekizmusi, köznapi 
és úrvacsorai dicséretek közt foglaltatik, a mult 
XVIII. évszázadbeli vaskos énekeskönyvből véte-
tett át az újba, a nagyobb részt pedig folyó XIX. év-
századunk elején számos egyházi ós néhány világi 
hitbuzgó ref. férfiak alkották, s ez utóbbiak művei 
méltán a legkitűnőbb dicséretek közé sorozan-
dók. Az új illetőleg most is közhasználatban levő 
ónekeskönyv szövegét az anyaországi négy ref. 
egyházkerület küldöttségeinek egyetemes értekez-
lete állapította meg oly értelemben, hogy Dávid 
zsoltárai Szenczi Molnár Albert régi fordításában 
érintetlenül maradván, az énekelhető zsoltárok 
és zsoltárversek csillaggal jelöltessenek meg, a 

kihagyandóknak vélelmezett régi hymnusok s 
dicséretek pedig a többiek megtartása mellett, 
az elfogadott új dicséretekkel helyettesíttessenek. 
Ezen javaslatot az anyaországi összes református 
egyházkerületek részéről 1806. évben Pesten 
tartott tanácskozmány helybenhagyván, az éne-
kelhető zsoltárok ós zsoltárversek csillagos meg-
jelölése ós az új dicséreteknek illető helyeikre 
besorozása megtörtént, s a jelen cikkünk elején 
foglalt czím alatt kiadandó új énekeskönyvnek 
olcsóbb kiállítás s a sajtóhibák kiigazításának 
nagyobb biztossága tekintetéből Debrecenben 
leendő kinyomatása, elrendeltetett, sőt 1812. év-
ben a debreceni városi nyomdának az új énekes-
könyv nyomására a királyi kizárólagos szaba-
dalom is megszereztetett, fennhagyatván egyéb-
ként maguknak a ref. egyházkerületeknek a 
nyomatás tekintetében máskénti intézkedhetése; 
s így történt, hogy az elébb kizárólag Debrecen-
ben a tiszántúli egyházkerület kebelében nyo-
mott és ott többször megjelent új énekeskönyv-
nek további nyomatásával ós kiadásával a többi 
egyházkerület saját gyülekezetei és hívei számára 
a pesti Trattner-Károlyi könyvnyomdát bízta meg. 

Szenczi Molnár Albert az önmaga által esz-
közölt 1607. évi (Hernborn, Ilessen) legelső s 
az ezt követett, a Káróli Gáspár bibliájával füg-
gelékkóp 1612-ben megjelent (Oppenheim) kiadá-
sok címlapján úgy nyilatkozik, hogy szent Dávid 
királynak és prófétának zsoltárait »az franciai 
notaknac és verseknec modgyokra fordította ma-
gyar versekrecc, miből szerintem alaposan követ-
keztethető, hogy dolgozatánál is Marót ós Beza 
francia szövegét vette és használta alapul, mint 
ezt kitűnő tudósunk, például maga Toldy Ferencz 
s a dunamellóki ref. egyházkerület ónekügyi vé-
leményezői is irják, mit azonban Révész Imre 
az általa szerkesztett ós kiadott Figyelmezőben 
tévedésnek tart, azt állítván, hogy Molnárunk a 
a francia zsoltárszöveget épen nem vette figye-
lembe, hanem egyedül Lobwasser Ambrus kö-



nigsbergi jogtanárnak, gyarlóságai miatt vizenyős-
nek gúnyolt német szövegéből dolgozott, a Spethe-
féle latin fordításnak is hihető használata mellett. 
Révész Imre a maga ellenállítását Molnár zsol-
társzövege néhány idézett verseinek a Lobwasser 
német szövegóvelí összehasonlításával illetőleg 
feltűnő egyezésével ós azzal támogatja, hogy a 
XVII. évszázad elején a német nyelv sokkal is-
mertebb és elterjedtebb volt Európában, mint a 
francia. Sőt Révész úgy vélekedik, hogy Molnár 
nem is értet t franciául, melv vélelem azonban 

* * 

alaposnak el nem fogadható, kétségtelen lóvén, 
hogy Szenczi Molnár Albert hosszas külföldi tar-
tózkodása alatt a francianyelvű Genfben is idő-
zött, sőt Marót és Beza francia zsoltárfordítókkal 
is személyes ismeretségben s barátságban állott 
s így az ő nagy tehetségéről ós vasszorgalmáról 
alaposan feltehető, hogy genfi ós párisi tartóz-
kodása alatt a francia nyelvet annyira elsajátít-
hatta, hogy zsoltárfordításában alapul a francia 
szöveget használta. 

A közelebb megjelent Pallas Lexikona szin-
tén Révész Imre álláspontjára helyezkedett s 
Lobwasser német szövegét veszi Szenczi Molnár 
Albert magyar zsoltárfordításának alapjául. 

De bármi legyen is a való, Szenczi Molnár 
Albertnek, mint Dávid zsoltárai magyar fordító-
jának érdeme el nem tagadható, sőt maradandó 
s az ő műve nemzeti nyelvünknek a XVII. század 
első évtizedében való fejlettségéhez s a magyar 
r ímes verselósnek, különösen pedig a magyar 
pro tes táns egyházi költészetnek azon kori állá-
sához képest valóban igen jelesnek, sőt nyelve-
zete és verselése kitűnőnek mondható. 

Azonban három évszázad leforgása alatt s 
főleg a folyó XIX. század közepe óta édes ma-
gyar nyelvünk a fejlődésnek és művelődésnek, 
köl tészetünk a tökéletesedésnek és nyelvezeti 
szépségnek úgy szólván rohamosan oly bámula-
tos fokára emelkedett, mely Európában szinte 
pára t lanu l áll s jelen korunkban már Molnárunk 
zsoltárfordítása csakugyan ki nem elégítő, mely-
nek szövegében különben is több latin szók, 
mint : regnál, fundál, sententia stb. de számos el-
avult s most már érthetetlen magyar szók is 
fordulnak elő. így műveltebb hitfeleink közt is 
bizonyára lehetnek, a kik például nem tudják, 
hogy a CIV. zsoltár 9 ik versében álló, fészkét 
a jegenyefán rakó y>eszterága alatt mai nyelv-
szólásunk szerint a »gólya« értendő. Ide járul, 
hogy Molnárunk zsoltárfordítása oly nyersebb 
kifejezéseket is tartalmaz, melyek jelenkorunk 
válogatósabb Ízléséhez már nem illenek, s me-
lyek onnan eredhettek, hogy Molnárunk saját 
fordí tásának minél nagyobb hűséget tar tva irány-
zóul, a dolgozatának alapul vett idegen szöveg 

élességeit s érdességeit szelídíteni és simítani 
nem igyekezett. 

E mellett még különös figyelembe veendő 
az is, hogy Dávid zsoltárainak igen nagy része 
az ő maga személyére s a régi zsidó népre ós 
ennek sajátságos egyházi alkotmányára s vallá-
sos szertartásaira vonatkozván, ref. gyülekeze-
teink templomi közéneklósére nem alkalmas, úgy 
hogy a csillagtalan, vagyis nem használható zsol-
tárok ós zsoltárversek száma új ónekesköny-
vünkben 89l - re emelkedik s így kézzelfogható, 
hogy a zsoltárok szövegének közel fele haszon-
talanul foglalja a helyet ós szükségtelenül sza-
porítja a nyomtatási s kiadási költséget. 

Habár tehát Dávid zsoltárainak Szenczi 
Molnár Albert által eszközölt csaknem három 
évszázados magyar fordítása részint külön és 
önállóan, részint régi ós új ónekeskönyveinkbe 
foglalva, de úgy is, mint magyar bibliáink füg-
geléke ez ideig már száznál több kiadást érve 
annyira összeforrt a magyar ref. hitfelekezettel, 
hogy buzgó elődeink ezen zsoltárokat nemcsak 
közönséges istenitiszteletüknél és halotti teme-
téseiknél, hanem családi otthonaikban is áhí-
tattal énekelve, a szokottabb használatú zsoltá-
rokat és zsoltárverseket s ezeknek melódiáit 
könyv illetőleg hangjegyek nélkül is tudták, sőt 
vallásos öreg hitfeleink még most is tudják, ós 
habár ez okból az 1806. évi új invocatiók és 
dicséretek szerzői is ezekből összesen 172-nek 
a zsoltárok dallamaira való írását czólszerűnek 
talál ták: nézetem szerint már itt volna az ideje, 
hogy Molnárunk első fordítása gyökeres átdol-
gozás és kijavítás alá vétessék, mert a tiszán-
túli ref. egyházkerület számára 1878-ban Debre-
cenben kiadott úgynevezett javított zsoltárkönyv, 
mint ezt már Révész Imre is Figyelmezőjében 
kiemelte, egyátalában nem mondható javításnak, 
mivel a zsoltárok szövegében eszközölt számba 
se vehető szóbeli módosítások mellett az egész 
javítás csak az új énekeskönyvi csillagtalan zsol-
tárverseknek puszta kihagyásából s a ki vissza-
hozó névmásnak mostani nyelvhasználatunkhoz 
képest az illető helyeken mely és mi névmásokkal 
való kicseréléséből áll; ez utóbbira azonban meg-
jegyzendő, hogy a ki névmásnak ily altalános 
használata nemcsak Szenczi Molnár Albert ide-
jében, hanem az egész XVÍI. sőt még a XVIII. 
évszázadban is mind a magyar köznépnél, mind 
főurainknál és az irodalomban is közönséges 
vo l t ; a minthogy a ki névmást még koszorús 
költőnk, Arany János is remek Toldi-jában '[ily 
régiesen alkalmazta. 

Az érintett 1878. évi állítólag javított deb-
receni énekeskönyvre vonatkozólag egyébiránt 
Iványos Sámuel, volt sárospataki főiskolai ének-



és zenetanár, Révész Figyelmezőjében úgy nyi-
latkozik, hogy benne a dallamok kulcs szerinti 
át írásának több mint fele hibás. 

A zsoltárszövegek megrövidítését a tiszán-
túli ref. egyházkerület után a többi három kerü-
let szintén elrendelvén, követte azt a Hornyánszky 
Viktor könyvnyomdájában megjelent 1892. évi 
újabb kiadás is, azon eltéréssel, hogy az 1806-ban 
csillagtalanul hagyott zsoltárversek közül többe-
ket mint közhasználatra alkalmasakat felvett 
szövegében. 

Hogy már egyszerű szóbeli módosítások és 
helyettesítések s puszta szövegrövidítések javí-
tásnak nem mondhatók s régi magyar zsoltár-
fordításunk gyökeres revízióját el nem odázhat-
ják, mindenki beláthatja. 

Azonban Dávid zsoltáraival együtt és egy-
idejűleg szintén átvizsgálás alá vonandóknak, ille-
tőleg szigorú megválogatás és kiszemelés mellett 
megfelelőbb újabbakkal helyettesítendőknek vél-
ném a jelenlegi énekeskönyvünk másik főrészét 
képező, maholnap már egy évszázadot megérendő 
1806. évi dicséreteinket is, tagadhatlan lóvén, 
hogy ezek közt számosan vannak, a melyek se 
tartalmilag, se költészet ós verselés tekintetében 
ma már nem ütik meg a kellő mértéket s jelen-
korunk jogos követelményének meg nem felel-
nek. E mellett dicséreteink célszerűbb és ará-
nyosabb tárgyi beosztása s az alkalmiaknak le-
hető bővítése is kívánatosnak látszik. 

így tehát az anyaországi magyar reformá-
tusok jelenleg még újnak nevezhető 1806. évi 
énekeskönyve csekély véleményem szerint újabbí-
tandó s egész terjedelmében átalakítandó volna, 
mely műveletnél a zsoltárokra nézve a bibliai 
eredeti szövegnek lehetőleg hű visszaadása mel-
lett az 1852. évi párisi kiadásban megjelent 
javított francia szöveg is figyelmet érdemelne. 

Ezeknél fogva részemről csak azon szerény 
megjegyzésre szorítkozom, hogy az éneklésre 
nem használható zsoltárok ós zsoltárversek egy-
szerű mellőzésével újabb énekeskönyvünkben csu-
pán a közéneklésre kiválogatott közhasználatúak 
volnának javítva kiadandók. Ezeknek, valamint 
az esetleg újabb alkotású dicséreteknek nyelve-
zete azonban ne lenne szóvirágos ós fellengző, 
mely az egyszerű köznépet csak elidegenítenó 
a közénekléstől, hanem maradna a megállapított 
zsoltár- és dicséretszöveg továbbra is bibliás és 
népies; kellő figyelembe véve, hogy gyökeresen 
átalakítandó újabb énekeskönyvünk is főleg a 
hitfelekezetünk túlnyomó zömét alkotó magyar 
köznép számára szolgáland, a művelt osztálybeli 
egyháztagok pedig a népies szövegét is lelki épü-
léssel használhatják. 

Nagyon kívánatos volna még, ha a zsoltár-
fordítás kijavítása s az újabb dicséretek szöve-
gezése nemcsak rímes, hanem egyszersmind 
mértékes versekben történnék, mert az ütemes-
ség a közéneklést, a fülnek sokkal kellemete-
sebbé tenné. Nagyon kívánatos, sőt szükséges 
volna, hogy az »Egyetemes énekügyi bizottság« 
mely 1890—9l -ben az Énekeskönyv revízióját 
tényleg megkezdette s a javítás elveit tartal-
mazó »Programm« mellett »Előmunkálatok« cím 
alatt két füzet javított zsoltár és dicséret mutat-
ványt közre is bocsátott, venné fel újból a munka 
elejtett fonalát s igyekeznék bevégezni a meg-
kezdett munkát. 

Vajha Szenczi Molnár Albert zsoltárfordí-
tásának háromszázados, dicséreteink alkotásának 
pedig százados évfordulójára már kezébe és hasz-
nálatába adhatnók magyar reformátusainknak 
a mai kor színvonalán álló újabb énekeskönyvet, 
s vajha ez nemcsak az anyaországi négy egyház-
kerületnek, hanem a megszűnt erdélyi nagyfeje-
delemségnek az anyaországhoz köz- ós egyház -
jogilag s tényleg is visszacsatolt területén létező 
ötödik egyházkerületnek is közös ós egyesült 
ónekeskönyvévé válhatnék, követendő például 
véve német ajkú helvét hitsorsosainkat, kik 
csaknem egyes kántononkint különféle számos 
énekeskönyveiket tudomásom szerint az újabb 
időben már egységesítették. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

A Magyarázatos Biblia érdekében. 
E becses Lap 5. számában felvetettem egy indít-

ványt, hogy t. i. a Protestáns Irodalmi Társaság által 
tervbe vett Magyarázatos Ribliát lélekszám arányában ki-
vetett díjért szerezze meg minden evang. reform, egyház 
parokhiális könyv gyanánt annyi példányban, a hány lel-
készi állomást tart fenn. Ez az indítvány nem hangzott 
el nyomtalanul, a mennyiben i f j . Zsoldos Benő fiatal 
barátom ezen Lap 7., Mayer Endre eperjesi theol. tanár 
a 9. számában s már előbb Kiss József a > Dunántúli 
Prot. Lap« 8. számában többé-kevésbbé részletesen fog-
lalkoznak eszmémmel. A megindult vitában felvilágosító 
válaszra érzem magamat kötelezve. 

Elsőben is örömmel üdvözlöm azokat, kik a kérdés 
iránt érdeklődnek s különösen jóleső érzéssel tölt el az, 
hogy úgy Kiss József, mint Mayer Endre felakadnak azon, 
hogy én a nevezett mű előállítása költségeinél csupán az 
ev. reform, egyháztagokat vettem számításba. Megvallom, 
számítottam is rá, hogy akadnak, a kik talán felekezeties-
kedést látnak indítványomban; de e számításom azon édes 
reménységen alapult, hogy talán másokban is él a vágy 
a két protestáns felekezet közötti érintkezésnek, a messze 
távolból felénk csillogó unió eme lépcsőjének megragadá-
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sára. A testvériség ápolására pedig keresve sem lehetne 
kedvezőbb alkalmat találni, mint a közös alapul szolgáló 
Bibliának egy értelemmel magyarázott kiadását. 

De ha annyira óhajtom én is közös bajainknak 
egyik leghatalmasabb gyógyszerét, az uniót, mégis miért 
van az, hogy a Magyarázatos Bibliát az ev ref. egyház 
kizárólagos tulajdonának ajánlottam ? Azért, mert ismerve 
viszonyainkat, egyesek dogmai féltékenykedését, nehe-
zen kivihetőnek tartottam azt, hogy mindkét felekezet 
dogmáit annyira elsimítva vonjuk be a magyarázatba, 
hogy a magyarázattal az ág. hitv. evangélikusok épúgy 
meg legyenek elégedve, mint a reformátusok. A dogmák 
elsimítására most sem gondolok, ilyen közvetítő célt a 
bibliamagyarázat nem szolgálhat, de igenis abban semmi 
veszélyt nem látok, ha mindkét prot. felekezet dajkáló 
gondjaiba veszi ama nagyjövőjü csecsemőt, a Magyaráza-
tos Bibliát. Hadd legyen a közös Irodalmi Társaság véd-
szárnyai alól kikerülő eme nagyjelentőségű vállalat mind-
két prot. felekezet közös kincse. 

Ámde a ki a célt akarja, akarnia kell az eszközöket 
is. Ez pedig csak úgy lehet, ha a magyarázatban nem 
dogmáskodunk, nem felekezetieskedünk, hanem csak a 
szentíró gondolatait világosítjuk meg ; tehát ha lemond a 
magyarázó felekezeti érdekekről és nem csapong el a 
szeritíró gondolatköréből egy tapodtat sem más mezőre. 
Az együttes munka csak úgy sikerülhet, ha nem dombo-
rítjuk ki a különbségeket, melyek a két felekezet hitelvei 
között vannak, ha azt keressük s hangoztatjuk, a mi egye-
sít, nem pedig azt, a mi szétválaszt. És ez nem is fog 
nehézségekbe ütközni, a mennyiben a szentírónak gondo-
latmenete mindenkor ki fogja jelölni a határt is, a meddig 
a magyarázónak mennie lehet; csak mindig a bibliát s ne 
a saját elveinket magyarázzuk. 

Nem akarok én hitelvi iatitudinarismust, sem egy 
irány nélküli, szerte csapongó Magyarázatos Bibliát, csak 
azt óhajtom, hogy emeljük a bibliát felibe a dogmáknak, 
ne érezzék meg egyik könyv magyarázatán sem azt, hogy 
ág. hitv. evangelikus, vagy ev. református írta-e. És ezen 
az alapon nem helyeselhetem Mayer Endre nézetét, hogy 
»a biblia magyarázatában van alkalom az egyes egyházak 
dogmatikai felfogását megvilágítani s a különböző dog-
matikai nézetek dacára egy közös bibliai hitben s vallás-
ban egyesülni*. Nem helyeselhetem ezt azért, mert többet 
remélek az unióra is abból, ha a dogmai különbségeket 
fel sem említjük, csak bibliai vallást hirdetünk; de ezen-
kívül a Magyarázatos Biblia tervezett terjedelme sem en-
gedheti meg azt, hogy széltében-hosszában világosítgassuk 
»az egyes egyházak dogmatikai felfogását* és még e mel-
lett (persze hosszas megvitatással) egy közös bibliai hitet 
és vallást állapítsunk meg. Ne lőjjünk túl a célon; a dog-
mákat épen felekezeties jellegüknél fogva aligha fogja úgy 
magyarázni az ág. hitv. evangelikus, mint az evangelikus 
református író, valamelyik felfogáshoz szítania kell s 
aligha nem az lenne az eredmény, hogy épen kiélesednék 
a közöttünk levő különbség. Nem célszerűbb lenne-e csak 
úgy észrevétlenül, a bibliaíró védpaizsa alatt ápolni az 

uniót, a közös prot. elveket hirdetni inkább, mint az eltérő 
dogmákat világosítgatni! ? 

Én nem szaktudósoknak, de az életnek óhajtok 
Magyarázatos Bibliát, a gyakorlati életet pedig a dogma-
tikai szőrszálhasogatás vajmi keveset érdekli. Tegyük von-
zóvá a művelt emberre nézve a bibliát, de ne száraz 
fejtegetések által, hanem azon fenséges gondolatok elő-
tárásával, a melyek a szentírót át- meg áthatották; hadd 
ejtsék e gondolatok foglyul az elméjét és szivét. Evangé-
lium kell a társadalomnak s nem dogma! 

Ha tehát a dogmatikai érdekeket mellőzzük a Magya-
rázatos Bibliából, ez alatt a feltétel alatt örömmel csatla-
kozom Kiss József és Mayer Endre urak vélekedéséhez: 
vegye fel a közös alapul szolgáló Magyarázatos Biblia 
gondját a két prot. testvéregyház. 

Csak egy akadályt látok ennek útjában: a más 
nyelvű evangélikus testvéreket. Részemről nem tartanám 
igazságosnak, ha az ág. evangelikus egyetemes egyház az 
egészen tót, vagy egészen német gyülekezeteket is bele-
vonná a magyar nyelvű mű kiadási költségeibe. 

Mert azon indítványom helytelenségéről senki sem 
győzött meg, hogy a kiadási költségeit lélekszám arányá-
ban az egyes egyházak viseljék. Sőt inkább az e tárgy-
ban megjelent cikkek arról győztek meg, hogy nincs más 
biztos alap, a melyre építhetünk. Ideálisnak eléggé szép 
a Révész Kálmán által felhozott váradi végzés a »subá«-
ról és bibliáról, de ma más világot élünk. Mikor azt kell 
látnunk, hogy sok paptársunk megelégszik egy napilappal, 
de egyéb irodalmi tételek nem szerepelnek évi költség-
vetésében, mert »nem telik* (igaz-e, ezúttal nem kutatom, 
ennek megítélése egészen subjectiv dolog); mikor tapasz-
taljuk, hogy egyházi lapjaink a részvétlenség miatt mind 
élet-halál közt lebegnek: én nem merném a lelkészek ér-
deklődésétől feltételezni annak a nagy műnek létrejöve-
telét s a mi még fontosabb: nem akarnék pénzhiány 
miatt senkit sem elzárni a Magyarázatos Biblia áldásaitól. 
Hiszen egy ilyen műre épen a szegényebb papoknak van 
szüksége, a kik nem áldozhatnak sokat német vagy angol 
e fajta művekért. Ismétlem, ha azt akarjuk, hogy a Ma-
gyarázatos Biblia céljának igazán megfeleljen s minden 
parokhián meglegyen, viseljék az előállítás költségeit 
lélekszám arányában az egyházközségek. 

Ha egyházaink, mint iskolafentartó testületek el tud-
ják látni tanítóinkat, vagy helyesebben iskoláinkat vezér-
könyvekkel': nem jogos-e a kívánalom, hogy lássák el 
kathedráikat is egy segédkönyvvel, a minőnek én a Magya-
rázatos Bibliát képzelem. 

I f j . Zsoldos Benő barátom azért idegenkedik ettől, 
mert ez »nagyon sok zűrzavarra s még több kificamodott 
okoskodásra adna alkalmat* s azért úgy vélekedik, hogy 
»ha nem okvetlenül szükséges, miért keverednénk oly 
nagy mérvű aprólékoskodásba*. Nem tudom be hibájául 
ezt az okoskodást, mivel nem ismeri még az életet, de az 
én nézetem szerint okvetlenül szükséges ez az »aprólé-
koskodás*. Világi maecenásunk alig akad egy-kettő, én az 
ő áldozatkészségükét nem merem túlbecsülni. Prot. tan-



intezeteink, a melyeknek megkeresését ifj. Zsoldos indít-
ványozza, nincsenek oly nagy számmal, hogy őket alapul 
lehetne venni, a melytől a kiadás költségeit várhassuk. 
De ne higyje azt sem, hogy ezzel annyi zűrzavar s kifi-
camodott okoskodás járna. A dolog világos és egyszerű. 
A konvent kiosztja: melyik egyházmegye mennyit fog 
fizetni a lélekszám szerint s az egyházmegyék beszedik 
minden egyháztól a hívei arányában ráeső összegeket a 
a vizitátorok útján s beküldik a Prot. írod. Társaság pénz-
tárába. 

Attól sem félek, a mi felett Mayer úr aggódik, hogy 
ez »gyülöletessé tenné a művet és csak szaporítaná egy 
kellemetlen munkával a lelkészek gondjait*. Nem félek 
pedig azért, mert én a közpénztárt indítványozom meg-
terhelni a mű árával, a miről a hívek a gondnokon kívül 
tudomást is alig vesznek, így meg sem » gyűlölhetik* (?) 
ezt a pénzzel járó munkát. Azután, hogy könnyítsünk a 
terhen, oszszuk szét három évre a költségek beszedését s 
biztosan állíthatom, hogy így ez újabb és ideiglenes ter-
het meg sem fogják érezni az egyes egyházak közpénz-
tárai. Arra távolról sem gondoltam, hogy a közalap min-
tájára az egyesekre kivetést tegyünk s így hajtsuk be ; 
ez csakugyan kellemetlen munkája volna a lelkésznek. 
Nagy igazsága van Kiss Józsefnek abban, hogy ha az 
egyházak konventi, kerületi, megyei jegyzőkönyvekért kö-
telesek fizetni, a melyeknek hasznát alig veszik: sziveseb-
ben fognak áldozni olyan műért, a mely csakugyan lelki 
épülésükre céloz. 

Egyébként köszönöm a cikkező uraknak, hogy meg-
tették megjegyzéseiket s alkalmat adtak ez által nekem 
is gondolataim bővebb kifejezésére. Csak arra ügyeljünk, 
hogy a Magyarázatos Biblia minden parokhián ott legyen. 

Lic. Rácz Kálmán. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az optimistikus nevelésről. 
Századunk a művelődés százada. A tudomány, mely 

a sötét középkorban csak a zárdák falai közt sinlődött, 
napjainkban már az egyszerű pór viskójába is megtalálta 
az utat. S naponként látjuk, hogy az ismeretek egyre ter-
jednek, kevesbítvén a sötétséget, a babonát és vakhitet s 
terjesztvén a felvilágosodást. 

Az általános haladás szolgálatában áll a neveléstudo-
mány is, melynek az a célja, hogy a gyermekből jellemes 
embert neveljen. Ki győzné felsorolni azokat az elveket, 
a melyeket megvalósítani igyekszik, ki tudná mégismer-
tetni mindazokat az utakat, a melyeket követ. Én csak 
egy követelményére akarok itt rámutatni, melyet a hiva-
tott tényezők oly gyakran szem elől tévesztenek, arra t. i., 
hogy a nevelés legyen optimistikus irányú. 

Az optimismus, bölcsészeti álláspontról tekintve, nem 
egyéb, mint az a nézet, hogy Isten a világot minden le-
hetséges világ közt a legjobbnak teremté; közönséges szó-

használati értelemben pedig azon hajlamot jelenti, mely 
szerint valaki a dolgokat lehető legjobb oldalukról tekinti 
s a világot rózsás színben látja. Az optimismusnak merev 
ellentéte a pessimismus, mely a világot s a létet rossznak, 
céltalannak tekinti s mindent sötét színben lát. Mind az 
egyik, mind a másik nézletmódnak vannak hívei; sokkal 
többen vannak azonban, a kik a kettő közt a középutat 
követik. 

Ha a két nézetet tekintjük, önként felmerül előttünk 
a kérdés, hogy ajánlatos-e akár az egyik, akár a másik 
követése ? A legtöbbek szerint nem, mert magában véve 
mindegyik ellensége az embernek, a mennyiben vagy 
nagyon fényes világításban, vagy nagyon is sötét oldalá-
ról tüntetvén fel az életet, a csalódásoknak szakadatlan 
sorozatában részesíti az embert. 

Ettől az érveléstől nem tagadhatunk meg minden 
igazságot, sőt a tapasztalás épen azt bizonyítja, hogy a 
legboldogabb emberek épen azoknak soraiban találhatók, 
a kik a világot se túlságos jónak, se túlságos rossznak 
nem tartják. 

Egyről azonban nem szabad megfeledkeznünk: arról 
t. i., hogy az arany középúton haladók a tovasiető évek 
folyamán rendszerint a pessimismushoz közelednek, sőt 
néha annak a karjai közé hanyatlanak. S ezen nem is 
igen csodálkozhatunk! Hisz az élet oly sok terhet ró az 
ember vállára, hogy gyakran a leroskadás fenyeget. Az 
utunkban álló akadályok, az élet viharai, a megpróbál-
tatások, a csalódások és szenvedések sokszor elkeseríte-
nek. S a mi az ifjú előtt nem is teher, az alatt a gyenge 
agg végtelenül szenved. Ki csodálhatja tehát, hogy a tisztes 
ősz haj viselői csaknem kivétel nélkül kishitűek, hogy 
szivöket megszállja a kételkedés s hogy nincs bizalmuk 
az emberekben, kik jóságukkal oly gyakran visszaéltek, 
de nem bíznak a Gondviselésben se, mert az élet viharai 
lerombolták szivökben azt az emlékkövet, melyre isteni 
kéz véste e feliratot: »Ember küzdj és bízva bízzál!* 

Nem túlzás ez, hanem szomorú tény! Az öregebb 
emberek közt oly ritka az optimista, mint a madarak közt 
a fehér holló! Pessimismusuk hol erősebben, hol eny-
hébben nyilatkozik s már csak frázis számba megy ama 
megjegyzésük: nem így volt ez régen! 

S ha az évekkel együtt még a derültebb kedélyekre 
is ránehezedik a pessimismus köde, mi vár akkor azokra, 
a kik már gyermekkorukban magukba szívták a pessi-
mismus csiráit ? Mily tűrhetetlen lehet ezeknek az élet 
már a szép ifjúkorban ! Pedig az idöelötti pessimistákat 
manapság nem kell lámpással keresnünk; minden felől 
halljuk kiáltásukat: ide nézz, itt vagyok ! 

A ki figyelemmel kiséri mai társadalmi életünket, 
annak lehetetlen, hogy fel ne tűnjék az a jelenség, hogy 
fiatalságunk ajkáról, mind sűrűbben hangzik fel a panasz. 
S különösen a finembeliek szoktak a velők érintkezőknek 
türelmetlen kifakadásokkal kedveskedni, átkozván a tűr-
hetetlen sorsot, mely lehetetlenné teszi az előre jutást s 
a képzettséget nem részesíti az őt megillető elismerésben 
és jutalomban. S hiábavaló minden ellenvetés és bizta-



tás; a panasz és zúgolódás nem szűnik meg. S ne higyje 
valaki, hogy e panaszok csak affektáltak; mélyen benne 
rejlik azok csirája a szívben! Az ifjúság jó nagy része 
úgy van meggyőződve, hogy ez élet sivár, puszta, a hol 
csak némelyek találnak zöldelő vázra, enyhítő forrásra, 
míg a többiek a sivatagban való bolyongásra vannak kár-
hoztatva. Ez a szerencsétlen meggyőződés okozza ezután, 
hogy sokan meggyülölik az életet, mielőtt megismerték 
volna! S hogy e világgyűlöletnek mi az eredménye, arra 
elég érthető feleletet ád az elzüllött egyénekről s öngyil-
kosságokról vezetett statisztika. Borzad az ember e szá-
raz számadatok olvasásánál s önkénytelenül is felmerül 
előtte a kérdés, hogy mi lehet e szomorű jelenség igazi 
kútforrása, végső oka? Nem lehet más, mint az egyre 
terjedő pessimismus, (A pessimismus maga csak közvetlen 
ok; a baj végső oka, igazi kútforrása a keresztyén hit 
elernyedése. Szerlc.) mely a fiatalság szivét is megmé-
telyezi. 

Az optimismus méhében nem rejlenek ily veszedel-
mes csirák. Az optimista soha se jut az emberekkel, a 
világgal és önmagával meghasonlásba. Lába előtt szintén 
elterül az a tátongó örvény, a melybe a pessimisía bele-
zuhan : az elcsüggedés, elkeseredés és kétségbeesés ör-
vénye, de őt védő angyala, ker. világnézete megóvja 
a beleszédüléstől. Az optimista nem ismeri a duló viha-
rokat; lelkében szélcsend honol és boldogító harmónia. 
Bármit mondjanak is az ellenkező nézetűek, én azt val-
lom s a tapasztalás is mellettem bizonyít, hogy csak az 
optimista lehet igazán boldog. Ezt se kerülik el ugyan a 
csapások és és megpróbáltatások, ennek is akadályokkal, 
veszélyekkel kell szembeszállnia, de ez nem teszi kis-
hitűvé, sőt fokozza erejét. Szépen adott e gondolatnak ki-
fejezést az aggkorában is optimista (Nem optimista, hanem 
keresztyén. Szerk.) költő, midőn így írt: 

Kél és száll a szív viharja 
Mint a tenger vésze, 
Fájdalom a boldogságnak 
Egyik alkatrésze. 
Az örömnek levegőjét 
Megtisztítja bánat 
S a kizajlott búfelhőkön 
Szép szivárvány támad. 

Idő multán az optimista is változik. Nem szárnyal 
többé az égben, hanem leszáll a földre. Nézetei, fogalmai 
tisztulnak, optimismusa reálisabbá válik s megtalálja az 
egyoldalú optimismus és pessimismus közt haladó arany 
középutat, mely a nemes életre, az igazi boldogságra vezet. 

Mi következik már most a fentebbiekből ? Az, hogy 
á nevelőknek — legyenek azok akár a szülők, akár pedig 
a neveléssel hivatásszerűleg foglalkozó egyének — az élet-
tel kell számolniok s a gondjaikra bízott gyermekeket opti-
mistikus (Nem optimista, hanem keresztyén. Szerk.) irány-
ban nevelniök. Óvakodjanak azonban attól, hogy a dol-
got túlhajtsák! Mert a gyermek is lát, érez és gondolkodik. 
Látja, hogy a világ nem tökéletes és sok a baj, sok a 
hiány, sok a ferdeség. Hiába rajzolnánk le neki a világot 

ideális alakban, szavunknak époly kevéssé adna hitelt, 
mint a rongyokban járó koldus évek, a ki gazdagságával 
kérkednék előtte. S teljesen igaz az a tétel, hogy »azok 
a nevelők, a kik tanítványaik előtt folyton legfenköltebb, 
tehát a valóságnak meg nem felelő idealismust hirdetik, 
legtöbb pessimistát nevelnek*. A gyermekkel úgy kell 
tehát az életet megismertetni, a milyen az tényleg. Hadd 
lássa a jó mellett a rosszat, a tökéletes mellett a tökélet-
lent, az öröm mellett a bánatot, s barátkozzék meg azzal 
a tudattal, hogy a mint a természetben a derűre ború 
következik s a borút ismét derű váltja fel, úgy az ember 
életében is felváltják egymás ta kellemes és kellemetlen 
napok. A míg azonban a nevelő csak egy villanással, futó-
lagosan mutat rá az élet árnyoldalaira, addig a kedves-
sel, a széppel és jóval hosszabb ideig, szeretettel foglal-
kozzék. Hadd ismerje meg a gyermek a szellemvilágban 
a fény és sötétség közt vívott harcot, s hadd tudja meg, 
hogy a világosság egyre terjed s lépésről-lépésre hódít. 
Az egyháztörténelem és világtörténelem bőséges tárháza 
a szebbnél szebb példáknak. A mely gyermeket ilyen 
irányban vezetik, annak lelkében maradandó nyomokat 
hagynak a tökéletes, a szép, a jó és az igaz, s annak 
kedélye vidám, élete derűit .lesz. 

S ez a nevelői eljárás felel meg valójában a gyer-
mek lelki állapotának. Hiszen általában elismert dolog, 
hogy a gyermek kevésbbé fogékony a szép és jó, mint a 
rossz iránt s épen ezért a legnagyobb lelkiismeretlenség 
volna azoknak az érzelmeknek a fejlesztését elhanyagolni, 
melyek benne természettől gyengébbek. 

Persze, hogy ezeken kívül még egy más tényezőt 
is számításba kell vennünk, t. i. magát a nevelőt. Tiszta 
munkát csak ez képes végezni, a ki hivatásának fontos-
ságától teljesen át van hatva s azokat az elveket, a me-
lyeket meg akar valósítani, maga is vallja, vagyis: a ne-
velő minden szavának, minden tettének magán kell viselnie 
a meggyőződés bélyegét. A ki az általa hirdetett elveket 
nem vallja, az sok eredményt soha sem fog felmutathatni, 
szava el fog hangzani a nélkül, hogy mélyebb nyomokat 
hagyna a gyermek lelkében. Ezeknek tanítására is rá-
mondhatjuk a biblia szavaival, hogy ez nem egyéb, mint 
»zengő érc és pengő cimbalom 

Eőri. 

T Á R C A . 
Két anya harea a XVII. században. 

Felolvastatott a nagyszombati vallásos estén 1896. nov. 29-én. 

A történetírás, bár születése óta kérkedik azzal, hogy 
kutatásaiban az igazság vezérli, nagyon igazságtalan, mi-
dőn csak hősi küzdelmeket jegyez fel, a közélet mozgal-
mas hullámzásának tényezőit, a férfiakat adja át az em-
berek emlékezetének s a nőkről, a kik a tűzhely körül, 
a családi fészekben élnek hivatásuknak, csendes, gyakran 
észrevétetlen munkásság által válnak nagy alakokká, meg-



feledkezik. Pedig bennök ép oly sebesen ver valamely 
történelmi korszaknak életere, mint a férfiakban ; érzékeny 
leikök talán még tisztábban, igazabban felfogja és kifejezi 
a kor érzéseit és vágyait, mint az egyéniség feltétlen érvé-
nyesülésére törekvő ferfisziv. Az a két asszony, a kit 
néhány jellemző vonással be akarok mutatni, két nagyon 
érdekes, lebilincselő alakja a XVII. századnak, a melynek 
talaján a renaissance és reformatio, az emberi szellem 
megújhodásának e két testvérhajtása megvívott egymással 
az uralomért. Jellemük, sorsuk különböző, ellenfelek voltak 
még akkor is, a midőn ugyanazon családi tűzhely láng-
jánál melegedtek, de most századok múlva egyenlő érdek-
lődéssel adózunk emiéköknek s a midőn a fenmaradt 
adatokból alakjukat életre hívjuk, kezünket arcképük meg-
rajzolásaban nem elfogult pártszempont vezeti, hanem az 
igazság megismerésének őszinte vágya. Velők szemben 
nem vagyunk többé szenvedélyesek, csak kiváncsiak. 

A két asszony közül a híresebbik, a kinek neve, 
emléke él a köztudatban, Czobor Erzsébet. Magyarország 
»nagyasszonyai* közül való. Nádorné volt, egy ország-
szerte tisztelt, nagy tehetségű s kristálytiszta jellemű ál-
lamférfi felesége. Ha egyebet nem tudnánk is róla, mint 
hogy Thurzó György volt a férje, joga volna érdeklődé-
sünkre ; ezt a nagy lelket közönséges asszony nem bol-
dogíthatta. Azonban közvetlen tudomásunk is van arról, 
milyen tulajdonságaival szerezte meg a kartársak becsü-
lését s bilincseli magához a késő nemzedékek figyelmét, 
melyek más világban más ideálokért lelkesednek. Fenn-
maradt gazdag tartalmú levelezése feltárja az olvasó előtt 
a levélíró egész belső világát; látjuk belőle, mi ragadta 
meg lelkét, mi után sóvárgott, s mi zavarta fel, mint a 
tenger szinét a vihar. Míg férje élt, e levelek gyengédek, 
telve édes, gondtalan enyelgéssel, legfőlebb ártatlan kötő-
dést találunk még bennök. Utóbb, midőn özvegygyé lett, 
az aggódás, féltő remegés tör ki belőlök egyetlen fiáért, 
az ifjú Imréért, a Thurzó név nagyreményű örököseért. 
Végre élete utolsó szakában, midőn a halál mindazoktól 
megfosztotta, a kiket szeretett s a telhetetlen balsors még 
drága unokáit is el akarta tőle ragadni, feltámadt lelkének 
minden szenvedélye; szeretete a két kis leány iránt 
valóságos bálványozássá vált, üldözői s zaklatói ellen en-
gesztelhetetlen gyűlölettel védekezett. Mikor látta, hogy a 
győzelemre nincs remény többé s szerette unokáitól, feled-
hetetlen Imre fia árváitól válnia kell, megölte a fájdalom. 
Mennyire mély érzésű lélek volt, bizonyítja halála, melyet 
igaz érzelmeinek egy viharszerű kitörése idézett elő. A 
nők jellemző vonása, hogy érzésviláguk kormányozza 
egész életöket, tetteik rugója rokonszenv vagy idegenke-
dés ; a ki annyira érzéseinek uralma alatt áll, mint Czo-
bor Erzsébet, annak igazán nagy nőnek kellett lennie. 

Életének java részét a bittsei kastélyban töltötte. Ott 
volt fiatal menyecske, ott volt boldog hitves, boldog csa-
ládanya, a kit vidám gyermeksereg rajzott körül. A nagy 
négyszögletű kastély, melynek tornya messze ellátszik, ma 
is áll; a járási közigazgatás székel benne. A termek, hol 
Czobor Erzsébet hölgyeivel dolgozott, most poros akták-

nak szolgálnak lakásul. Kegyetlen kéz letörölte a falakról 
a dicsőséges múltnak minden emlékét. Csak egy termet 
hagyott meg régi állapotában; állítólag ez volt Thurzó 
György nádori ítélő terme. Itt mondtak ítéletet 1610-ben 
a szörnyeteg Báthori Erzsébet, Csejtevár fonnyadt arcú, 
hiú s vérengző asszonya felett, a ki fiatal lányok vérével 
próbálta felújítani arcának hervadó rózsáit. Csak egy 
Thurzó György merte az előkelő és hatalmas bűnöst tör-
vény elé idézni, ez az igazságos biró, a ki érdem szerint 
osztotta a jutalmat és büntetést. Már ez az egy adat 
egész jellemrajz. Szigorú erkölcsi felfogás jellemezte nyil-
vános pályáját s magánéletét. Evangélikus egyházunk tör-
ténetében neve ünnepelt név. Ő volt a második protestáns 
nádor, ő hívta össze 1610-ben a zsolnai zsinatot, mely-
nek kánonjai az egyházszervezkedés alapjául szolgáltak. 
Minden izében vallásos, testestől-Ielkestől protestáns ember 
volt, a ki állandóan tartott Wittenbergben néhány theo-
logust, sőt Imre fiát is kiküldte a protestáns szellem élet-
forrásához. A milyen volt maga, olyanná akarta nevelni 
családját, alakítani környezetét: vallásossá, hazafivá. Ud-
varának legtiszteltebb alakja az udvari pap volt, előbb 
Lányi Illés superintendens, utóbb Hadik. Ők ügyeltek fel 
a gyermekek nevelésére, az egyházi élet tisztaságára. A 
»nagyúr« vasárnaponként megjelent jobbágyai között a 
templomban, hogy velők egy szivvel-szájjal áldja a Minden-
hatót. Minden levelét Isten nevével kezdi és végzi, mintha 
éreztetni akarná a mi korunk szegényebb lelkű fiával, 
hogy »Isten a mi oltalmunk és erősségünk«. Vallásszere-
tete érvényesült végrendeletében is: vagyonának élvezeté-
ből kizárta azon utódait, a kik valaha az igaz ágostai 
hitvallást megtagadnák. Lelke annyira összeforrott az evan-
gélium ügyével, hogy uralmát legalább családjában bizto-
sítani akarta késő századokra : akaratának, mintegy örökké 
vaió érvényt követelt. Ez a rendelkezés bizonyítja, hogy 
Thurzó a legnagyobb idealisták közül való, a kik eszmé-
nyüknek hódoló rabszolgái: előttök az élet minden javának, 
vagyonnak, hírnévnek, családnak csak eszközi jelentősége 
van; egyetlen céljuk az eszme feltétlen, tökéletes diadala-

Míg a családfő élt, s a bittsei fészektől távol tartott 
minden zivatart, a feleség azon tulajdonságai, melyek ké-
sőbb hírét százados életűvé tették, nem fejlődtek ki. A 
nádor oly hatalmas egyéniség volt, hogy mellette más 
egyéniség nem érvényesülhetett. Czobor Erzsébet addig az 
ideig, míg házasságuk tartott, egész odaadással családjá-
nak élt. Férjhez adta négy leányát s reménykedve várta 
azt a drága napot, a mikor Imre fia menyecskét hoz a 
bittsei udvarba. Azonban 1616. végén Thurzó György 
uram meghalt s árván maradt a protestantismus, támasz 
nélkül a család. Mind a kettőnek gondját az özvegy vette 
fel. Valósággal oszlopa volt asszonylétére felekezetének. 
Mintha a csapás és a közeledő veszély tudata megacé-
lozta volna erejét. Alig hunyt el férje, megkezdte a ké-
szülődést a reformatio százéves emlékünnepére, melyet 
Bittsén nagy fénynyel ült meg. Teljesen azonosította egyé-
niségét az evangelikus egyházzal s érdekeit roppant erő-
vel s elszántsággal védelmezte. Buzgón olvasta a bibliát 



s a hitvallási iratokat, ismerte az uradalmain működő 
papok képzettségét, tehetségeit, hithűségét. Midőn a róm. 
katholikus egyház nevében Pázmány Péter, a nagyeszű 
főpap megkezdte a reformatio ellen »Hodegusz* vagy 
»Kalauz* című nagy munkájával az élet-halál harcot s a 
hazai protestáns írók közt egy sem akadt, a ki Pázmány-
nyal szépen írás és vitázás dolgában mérkőzhetett volna, 
az özvegy nádorné lefordíttatta a Hodeguszt latinra s föl-
szólította Balduinust, a wittenbergi egyetemnek ez idő-
táj t leghíresebb tanárát, hogy írjon a vakmerő könyvre 
cáfolatot. Annyira jártas volt a theologiai irodalomban, 
hogy ellenőrizhette a birtokain működő papok hittani ál-
láspontját ; az ágostai hitvallást és az úgynevezett Gou-
cordiae formulát úgy ismerte s tudta magyarázni, mint 
egy képzett pap s szilárdsága, hűsége szeretett egyházá-
hoz meglepő jelenség ebben az állhatatlan korban, A val-
lásosság azonban nem mint rideg felekezeti szellem jelent-
kezett nála, mely éhezi s szomjúhozza a küzdelmet • 
valóban emelkedett lélek volt, a kinek ereje hitéből táp-
lálkozott s a kinek nagy erényei megragadták a kornak 
érdeklődését. Úrnőnek született s úrnői hatalmát ép úgy 
éreztette családja tagjaival, mint cselédeivel. Feltétlen 
engedelmességet és meghajolást követelt tőlök. Fiának ő 
keresett hozzá méltó, szive szerinti mennyasszonyt. Tetszé-
sét legjobban a 14 éves Nyáry Krisztina nyerte meg. egy 
ősrégi gazdag főúri család gyenge sarja. A Nyáry-ház a 
Tiszavidék leghatalmasabb dynastiája volt. mint a Thurzó 
család a Vág völgyének. Egyik őse, Nváry Lőrinc, szol-
noki várnagy, vitézségével érdemet szerzet* arra, hogy 
Tinódi lantja örökítse meg; várát addig védte maroknyi 
seregével, míg rommá nem lett; a török vezér láncra 
verve küldte Stambulba, évekig sínylődött a Héttoronyban 
s csak egy szolgájának önfeláldozása váltotta meg a bi-
zonyos haláltól. Pál, Krisztina atvja 1596-ban a Dobóéhoz 
méltó elszántsággal és hősiességgel védte az ozmántól 
Eger várát. Utóbb a nemzeti párt élére állt s a bujdosó 
magyarok Bocskay előtt őt szemelték ki Erdély fejedel-
mévé. Anyja, Várdai Katalin rokona volt Várdai Pál 
esztergomi érseknek, mindazáltal buzgó protestáns, szivé-
ből tisztelte Alvinczi Pétert, a híres »kassai papot*, a ki 
Pázmánynyal irodalmi téren bátran szembe szállt. A kis-
várdai kastélyban nagyon puritán jellemű volt a nevelés; 
a családanyát nem érdekelték ugyan felettébb a dogmák, 
theologiai képzettsége messze elmaradt Czobor Erzsébeté 
mögött, de szigorú felekezeti gondolkodását tekintve igazi 
hasonmása volt későbbi nászasszonyának. A lutheránus 
és kálvinista matróna hamar megegyezett egymással, 
1618-ban megtartották a kézfogót s pár hónapra rá a 
a lakodalmat. A jegyesek kézfogójuk napján látták egy-
mást először s házasságuk alapja nem annyira a szemé-
lyes vonzalom volt, mint a gyermeki meghódolás a szülői 
akarat előtt. 

Kovács Sándor, 
(Vége köv.) theol. tanár. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A kínossá vált párbaj kérdésének megoldása Porosz-

országban egy lépéssel előre haladt. Az utóbb tartott tar-
tományegyházi zsinatok is foglalkoztak vele a keresztyén 
morál szempontjából s egyértelműleg arra a megállapo-
dásra jutottak, hogy a párbajozás mániája korunk modern 
betegsége, a melynek mint keresztyénellenes bűnös esz-
köznek a védelmezendő férfiúi becsülethez semmi köze. 
A császár is a hadsereghez kiadott egyik rendeletével, a 
melyről ami lapjaink is vezércikkeztek, elítélte e bajt, a pár-
bajozást megnehezítette, s bár a katonai párbajt teljesen 
meg nem szüntette, mégis csak a legritkább esetekben 
alkalmazhatónak jelezte. Nézetünk szerint ezen a bajon 
csakis a becsületbiróságnak a polgári törvénykönyvben 
való alkalmazása segíthet. Hiszszük azonban, hogy a csá-
szár rendeletének a katonai párbajozás megrendszabályo-
zásával a polgári társadalomra nézve is meg lesz a 
kívánt foganatja. Ha a keresztyénség szelleme hatná át 
jobban a mi társadalmi köreinket, magától megszűnnék a 
párbajozás mániája! 

Az ú. n. theol. tanárkérdés még mindig élénken 
foglalkoztatja a német protestáns egyházi köröket. A tu-
dományos kutatás szabadságának s az akad. tanszabad-
ságnak a hithűséggel s a komolyabb egvháziassággal való 
összeegyeztetéséről van itt szó. így a sziléziai tartomány-
egyházi zsinat is hangsúlyozta, hogy az egyház nagyobb 
jogkörének biztosítása a theol. tanszékek betöltésénél csak 
addig jogosult, a míg az az egyházi hitvallások érvényét 
illeti s az akad. tanszabadság érdekeivel nem ellenkezik. 
Az akad. tanszabadság az evang. ker. szabadság elvében 
gyökerezik s az egyházi tan bírálat nélküli elfogadása 
által meg nem szorítható. így értelmezte azt Kahl tanár 
is, az evang. középpárt képviselője a brandenburgi zsina-
ton, ki »Bekenntnissgebundenheit und Lehrfreiheit* című 
(önállóan is megjelent) előadásában hangsúlyozza : A theo-
logia szellemi munkásságának bármely megszorítása az 
egyházhoz való viszonyában magának a tudományos 
theologiának végét jelentené, sőt még az igehirdető hiva-
talnak az evang. hitvallás által való megkötöttsége sem 
jogi, hanem vallásos-erkölcsi értelemben veendő. S álta-
lában az akad. theologia kétségtelenül szükséges egyhá-
ziassága sem ítélhető meg az egyházi tanhoz való viszo-
nyán, hanem igenis az evang. közösségen teljesített szol-
gálata képességén. Azt hiszem, hogy ez eléggé sikerült 
megoldása az egyház és theologia egymást feltételező és 
kiegészítő viszonyának a tanszabadság s az ev. egyházias-
ság összeegyeztetése szempontjából! 

Az »általános ker. iskolaügyi törvény«, mint Hoens-
broech gróf a tekintélyes »Preuss. Jahrbücher* februári 
íüzetében írja, ugyancsak heves ultramontán támadásnak 
van kitéve az ultramontanismus részéről. Cathrein, a 
svájci jezsuita »Kirche und Volksschule mit besonderer 
Berücksichtigung Preussens* című művében ugyancsak 



élesen támadja a porosz népiskolai vallástanítás megbíz-
hatatlanságát s arra az eredményre jutott, hogy 1. a nép-
iskola első és legfontosabb feladata a gyermekek vallásos 
nevelése; 2. a vallásos nevelés nem az állam, hanem 
kizárólag az egyház dolga; 3. az egyház nevelői felada-
tának csak akkor tehet eleget, ha korlátlan joga van az 
egész iskola felügyeletére és vezetésére s 4. az iskolának 
szükségképenileg felekezetinek kell lénnie. Ezzel szemben 
Beyschlag »Protestantismus und Volksschule« című ira-
tában, melyre Hoensbroech is utal, történeti alapon ki-
mutatta, hogy a német népiskola sem a r. katholikus, sem 
a protestáns egyház, hanem igenis a szabad protestáns 
szellem által ápolt modern állam szüleménye s hogy a 
modern német népiskola a protestáns Németországban 
csak a 30 éves háború után, a kath. Németországban 
pedig csak a mult század végén lépett életbe. így tanít-
ják ezt Heppe, Baumer és Knoke nagyobb paedagogikai 
műveikben. Beyschlag továbbá kimutatja, hogy a r. kath. 
vallástanítást Poroszországban r, k. vallástanítók végzik, 
az egyház felügyeletét egyházi biztosok gyakorolják s a 
teljes kath. lelkiismereti szabadságot ezenfelül még az ál-
lami törvény is biztosítja. Cathreiner jezsuita thesiseivel 
szemben Beyschlag hangsúlyozza, hogy: 1. a népiskola 
feladata nevelni az ifjúságot »für Zeit und Ewigkeit* a 
vallásos-erkölcsi s világi gyakorlati tanítás és nevelés 
útján, s mivel mindkettő a legszervesebb összefüggésben 
áll, a népiskolának bizonyos egyoldalú hierarchiai kény-
uralmi tendenciákkal szemben önállóságra van szüksége. 
2. A vallásos nevelés nem kizárólag az egyház, hanem 
egyúttal a család, az iskola s az egyház dolga. S a meny-
nyiben az iskola dolga, az államnak, mint a nemzeti ne-
velés legfőbb őrének felügyelete alatt áll, e felügyelet 
azonban az egyházi hitvallásra s a vallásos lelkiismereti 
szabadságra való figyelemmel történik, a miért is az egy-
házaknak a népiskolai vallásos oktatásba való betekintési 
joga nem korlátozható. 3. Az egyháznak az egész isko-
lára vonatkozó felügyeletéről szó sem lehet, mivel a nép-
iskolát sem nem alkotta, sem fenn nem tartja. A vallásos 
nevelésben való része lényegileg az iskolán kívül a kate-
chumének és konfirmándusok oktatásának körébe esik. 
Az iskola feletti felügyeleti jog nem az egyház jogigényei-
ből, hanem az állam szabad bizalmából ered. 4. A vallá-
sos oktatásnak felekezetinek kell lennie, de az iskolának, 
mint olyannak nem. Abból, hogy a különböző vallás-
felekezeti gyermekek különböző vallásoktatás mellett is 
a többi tárgyakban egymás mellett ülnek, a lelkiismereti 
szabadság megsértésére következtetni még nem lehet. S 
mégis beszél a jezsuita »iskolakényszerről« és "iskolai 
monopoliumról* s a ker. népiskolai törvény ultramontán 
szellemű átalakítására törekszik az egész vonalon. Ez 
aztán az ultramontán szabadság és paritás elve Német-
országban ! 

Sajátszerű helyzete van a szász királyságnak! Csak-
nem teljesen prot. lakosságnak tudvalevőleg római katho-
likussá lett királyi háza van, mely ugyan, mint Bank 
lipcsei general-superintendensnek, a magyarok nagy barát-

jának személyes információiból tudom, nagy jogokat bizto-
sít az evang. hitvallásnak s lelkiismeretesen is megtartotta 
az adott reversálisokat, de azért újabban alig tud ellentál-
lani az ultramontán ostromoknak és sok szóbeszédre meg 
írásra adott alkalmat. A r. katholikus udvar ugyanis abban 
a hírben áll, hogy királyát, a bölcs Albertet kivéve, pro-
selytáskodó tendentiáknak szolgálatában áll, a mire külö-
nösen a pappá lett Miksa hercegnek sokat megvitatott 
szónoklata a dresdai udvari r. katholikus főtemplomban szol-
gáltatott okot és alkalmat. Ez alkalommal a prot. sajtó 
arra emlékeztetett, hogy Ágost Keresztély wettini herceg, 
ki 1689. a római egyházba tért át, s mint püspök és 
cardinális évi 200 ezer tallér jövedelemmel bírt, a pápá-
nak azt írta : »adjatok nekem infulát és insulát, meg hozzá 
jövedelmező prelaturákat, s én leszek Szászország meg-
térítő apostola«. Ő volt az, ki a ledér életű erős Ágostot 
nemcsak prot. hite elhagyására rábírta, hanem a prot. 
rendeknek fia prot. neveltetésére vonatkozó igéretét is 
megszegni segítette. Abból az alkalomból, hogy Miksa 
herceget pappá szentelték, nemcsak országos és katonai 
parádét csináltak, hanem a pápa egy emlékérmet is kül-
dött azzal a dolgok sajátságos fordulatát jellemző felirat-
tal: »és lészen egy akol és egy pásztor«, a mi, azt hiszszük, 
mégis csak vakmerő demonstráció egy egészében véve 
prot. ország evangéliumi hitvallása ellen. Dresdában pedig 
a r. kath. udvari főtemplomban a pap-főherceg a 3/4 részé-
ben prot. közönségnek a conversióra való felhívás alak-
jában azt prédikálta: * Mondaná ki az Isten újból a hep-
hatát, hogy az igazság mindenütt terjedne és elfogadtat-
nék már t. i. az az egyetlen igazság, mely kizárólag a 
római egyház tulajdona. Nyitvák az egyház karjai, hogy 
a megtérőket keblére ölelje, utolsó csepp vérét is szívesen 
ontaná, s a megtérőt örömmel fogadná sőt lábát csókolná.« 
Hát mi protestánsok ebből a lábcsókbői nem kérünk, s 
azt a pápa privilégiumának hagyjuk! A »Kath. Kirchen-
blatt* sietett is kijelenteni, hogy a szász nép rövid 10 év 
alatt a wettinek fenséges uralma alatt ismét r. katholikussá 
lesz! Tehát a szászok résen legyenek, mert újból kisérti 
őket Bonifác klerikalizáló és romanizáló szelleme! 

E fejedelmi meghívást követőleg nemsokára össze-
ült az evangelikus tartományzsinat, mely alkalommal 
annak tagjait maga köré gyűjtötte Albert, a szász király. 
Bank v. b. t. lanácsoshoz és general-superintendenshez 
fordulva így nyilatkozott: »Hát nincsen tinektek hozzám 
egy csepp bizalmatok?* mire Pank kitérőleg válaszolt és 
királyát a protestáns szászok feltétlen bizalmáról biztosí-
totta. Pedig Panknak, mint a protestáns Szászország leg-
főbb egyházi képviselőjének elég oka és alkalma lett 
volna a királyt Miksa főherceg prédikációja óta a változott 
szászországi viszonyokra s a szász prot. nép hangulatára 
figyelmeztetnie. Jól mondja e jelenetről Beyschlag, hogy 
»ilyen túlóvatos és szószegény eljárással nem igen fogjuk 
megvédeni Szászországban az evang. hitvallás ügyét, a 
melyért Mayer zwikaui superintendens férfiasabban tudott 
síkra szállani*. 

Ilyenek a viszonyok a protestáns Németország egyik 
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ősprotestáns tartományában s így hódít az ultramonta-
nismus a dresdai udvarnál! Még csak egy rövid fejezetet 
az ultramontanismus satanologiájából. Hoensbroech gróf 
»Religion oder Aberglaube, ein Beitrag zur Characteristik 
des Ultramontanismus* című müvében hajmeresztő dol-
gokat tett közzé. A jezsuiták régóta államveszélyeseknek 
mondják a szabadkőművességet, mely okozója a francia 
forradalomnak, Róma 1870. megszállásának s újabban a 
gonosz hármas szövetségnek. Pedig Hoensbroech kimutatja, 
hogy mindezek a dolgok s még hozzá egy csomó ördögi 
kultus és pápás titokzatosság az ultramontanismus köré-
ben keresendők és kimutatja, hogy a jezsuiták iratai való-
ságos monographiái és tanyái a pornographiának. Hoens-
broech próbákat, is ád a római egyházban melegen ápolt 
ördöghitről. Igv a »Rituálé romanum* az eszeveszettség 
s az exorcismusról írva a legalávalóbb ózsidó babonát 
kultiválja; Liguori beszél az ördöggel való nem közösü-
lésről, titkos szövetségeiről s a boszorkányok műveiről, 
kit pedig IX. Pius pápa »az egyház tanítójává* avatott; 
Rodriques imakönvve a legelterjedettebb Kempisi Tamás 
műve után a pápás asketikus irodalomban, az ördögöt 
majd bikának vagy embernek, majd pedig Máriának (sic!) 
mondja stb. Liguori mellett utal Hoensbroech gróf Görres 
>Ghristl. Mystik* című művére, a melyben a legvastagabb 
ördögmythologiával van dolgunk, s utal végül Bautz 
münsteri tanár monographiáira, purgatoriumról s a pokol-
ról, a melyekben az ördöggel való érintkezések szörnyű 
módon vannak ecsetelve. 

Hát ezek csakugyan ultramontán csodavirágok a leg-
jobb fajtájából, a melyeken azonban nem kell nevetni, 
mivel a népnek a vallás cégére alatt nyújtatnak. Ugyan 
mi különbség van még a ker. vallás szempontjából a 
skepticismus vagy atheismus és az ultramontanismus, 
redemptorismus vagy jesuitismus között? kérdi méltán 
Beyschlag professor. 

A Laveleye által méltán megsiratott Belgiumnak is 
kijutott, ez ultramontanismus virágaiból. Az élső evang. 
vértanuknak II. Fülöp és Alba által rekatholizált hazáját 
ugyancsak dúlják az ultramontanismus s a sociáldemok-
ratia ádáz küzdelmei. Egy ev. ker. missziói egyház kilenc 
ezer lélekkel képviseli ott az ev. protestantismus szent 
ügyét. Socialistikus hitetlenség s római keményszivűség 
dúl e szép országban féktelenül, a melyen a sok kolostor 
lakója a szent malaszttal épen nem tud segíteni. Ez egy-
ház 1895—1896. évről kiadott értesítőjéből megtudjuk, 
hogy a kolporteurok a nép körében ilyen nyilatkozatok-
kal találkoznak: »nincsen lélek, nincs isten, s minden val-
lás csak csalás és babona. A papok untatják meg a val-
lást ; a klérus nem tanítja az evangéliumot s megtiltja a 
bibliaolvasását*. S mégis—• így olvassuk — terjed a bib-
lia Belgiumban, a melyre az utolsó évben Németországból 
14 ezer, más országok adományaiból 56 ezer s maguknak 
a belgiumi híveknek szeretetadományaiból 53 ezer fran-
kot fordítottak. Az evangélium világosságát tehát még a 
klerikális Belgiumban sem lehet véka alá rejteni! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 
Az újabban fölfedezett babyloni régiségek. 

A Contemporary Review december havi számában 
Sayce tanár ismerteti a legújabban fölfedezett és igen 
érdekes babyloni régiségeket. A mult évben Tellah mel-
lett, Chaldea legdélibb vidékén De Sarzec basrahi francia 
konzul egy Ősrégi, Lagos nevű babyloni várost ásatott ki. 
Az itt talált sokféle és tömérdek emlékek legértékesebb 
részét a könyvtár alkotja, mely könyvtár mintegy ötezer 
évvel ezelőtt készített 33 ezer agyagtáblából áll. A táblák 
legnagyobb részét Konstantinápolyba vitték. Belőlök a tö-
rök kormány néhányat a franciáknak engedett át. Azon-
ban az arabok igen sok táblát elloptak és most azokat 
Angliában megvételre ajánlják. Amerikai kutatók meg 
Niffer (Nippur) mellett, Babylonia északi vidékén a szume-
riek Mul-il vagy El-lil »a szellemvilág urá«-nak (a szé-
mitáknál Bél vagy Baál) nagy templomának romjait vizs-
gáliák át. Ez expedíció történésze Hilprecht tanár az itt 
talált emlékek alapján azt mondja: »Nem késlekedhe-
tünk többé a Bél temploma építésének és a nippuri első 
letelepedésnek idejét Krisztus előtt 6000—7000 évre 
tenni*. A napfényre hozott agyagtáblák segélyével meg-
állapította historicitását az Accadi Sargonnak és fiának, 
Naram-Sinnak, a ki Krisztus előtt mintegy 3800 évvel 
élt. A német tudósok eddig csupán mesebelieknek tartot-
ták őket. Mindkét király feliratokban örökítette meg syriai 
és palesztinai hódítását. Ők építették újra a nippuri tem-
plomot. Egy folyosót találtak a templomban nagy téglák-
kal kirakva, melyekre más és más név volt bevésve. Az 
első a feliratok szerint valami Ensag-ana volt, a ki magát 
Keugi urának és Kisnek »a gonosznak* legyőzőjének ne-
vezi. Babylonia régebbi neve Keugi volt. Kis pedig (ma 
El-Hymar) egy tőle északra fekvő város volt. A följegy-
zésekből azonban kitűnik, hogy később Kisnek egy királya 
elfoglalta Nippurt, majd pedig Lugal-Zaggi-si a szumeri 
főpap fia Babyloniát megszállta és birodalmába kebelezte. 
Száznál több feliratos váza cserepeit találták meg, melye-
ket ő Mul-ilnak szentelt. Ezek összeillesztett cserepeiről 
olvasta le Hilprecht tanár e hódítónak történetét, a ki 
még egy évvel ezelőtt a történet körén kívül esőnek tar-
tott Sargon előtt több századdal élt. 

E vázákra van fölvésve, hogy »midőn Mul-il, a 
világegyetem királya Luggal-Zaggi-si-ra ruházta a világ 
fölött való uralmat, és diadalmat adott neki a világ fölött, 
napkelettől fogva napnyugatig betöltött hírével és meg-
hódított minden országot. Ő vezette lépteit a Tigris és 
Eufrates alsó tengerétől a felső tengerig és napkelettől 
fogva napnyugatig mindent birodalmába adott. És az or-
szágok alatta mind békességben éltek*. 

A Krisztus előtti ötödik évezred e Napóleonjának 
dynastiája idővel más dynastiának engedte át helyét, a 
>chaldeai úrnak*. A nippuri följegyzések egy bizonyos 
Lugal-kigub-nididuról is beszélnek, a ki »uraságához ura-
ságot csatolt, a ki Erechet uraságának székhelyét alapi-



totta és Úr a királyságának székét«. Hilprecht szerint a 
Kr. e. 4000 évvel élhetett. Majd az Ur dynastiát egy más, 
Lagesból származott dvnastia szorította le helyéről. Ezt 
a Lagos dynastiát pedig Sargon és vele a szemita uralom 
váltotta föl. Igen fontos fölfedezés a régi babylonok ve-
gyült szemita és sumeri nyelvének közeli rokonsága a 
velők egykorú egyiptomiak nyelvével. 

Néhány agyagtábla feliratát Mr. Pinches a British 
Museum hivatalnoka megfejtett. Ezek között van Kkam-
murabi vagy Ammi-rabi, a Genesis Amropheljének levele, 
mely a királyok háborújának történetét megvilágítja: 
»Eri-aku vagy Ariokh Elam királyanak Kudur-Laghgamar 
segítségével elűzte Sin-indiunamot a Babylonia déli részén 
levő Larsa előbbi királyát. Sin-idiunam a babyloni király-
hoz menekült és ott várta az alkalmas időt. Végre Kham-
murabi elég erősnek hitte magát az elamitáktól való függés 
lerázására. A háborút eleinte nem igen szerencsésen foly-
tatta. Kugur-Laghgamar a Genesis Khedomlaomert-je se-
gítségül hívta az Umman-mandákot vagyis Kurdisztan 
nomád népeit, kiknek főnöke Tudghula, a Genesisben 
Thidal és ezek segítségével elfoglalta Babylont és Bél-
Meradakh szentélyét megfertőztette. Ezért az istenek segít-
ségére jöttek Khammurabinak. Végre is az ő javára dőlt 
el a háborű. Az elamiták igája lerázatott, Larsát vissza-
kapta előbbi ura. Khammurabi pedig egy független baby-
loni birodalmat alapított.* 

Imé az ótestamentom adatainak bizonyítékai így 
asattatnak ki Chaldea homokjából. 

Chr. W. a—s. 

IRODALOM. 
** »Az eperjesi ev. ker. Collegium története * 

című mű kiadója, Bernovits Gusztáv meghalt, a mű nyo-
mása megakadt. Most Hörk József, a mű szerzője követ-
kező kéréssel fordul a megrendelőkhöz: »A munka egész 
anyagi, nyomdai és könyvkereskedői kezelése a boldogult, 
súlyos betegsége által gátolt kiadóra lévén bízva és az 
előfizetők vagy vevők közül én csak azon 55-nek becses 
címét ismervén, kik a munkát nálam rendelték meg: 
azon alázatos kérelemmel fordulok mindazokhoz, a kik 
nem nálam rendelték meg a művet, s általában művem 
minden barátjához: méltóztassanak engemet becses címük-
ről és arról, mikor és hogyan rendelték meg művemet és 
mennyit méltóztattak beküldeni, kegyesen értesíteni — 
hogy én — ki el vagyok határozva, mert kötelességem-
nek ismerem, az egész munkát kinyomatni — tudjam 
kinek és hová küldjem művemet? — Ez utóbbi kérdé-
sekre ugyanis volt kiadóm irataiból tájékozást nem nyer-
hettem, Teljes tisztelettel kérem tehát »Az eperjesi ev. 
ker. Collegium története* című művem mélyen tisztelt 
előfizetőit, barátait, általában azokat, kike művemet meg-
szerezni óhajtják : méltóztassanak kérésemet meghallgatni 
és értesítéseiket, előfizetéseiket én hozzám ide, Pozsonyba, 
(Donnerutca 16. sz.) alá küldeni. A munka ára a régi 

marad. Az egész mű ára 5 frt — az első füzet ára 1 frt 
50 kr. a második füzet ára 2 frt, a harmadik füzet ára 
1 frt 50 kr. Füzetenként is lehet előfizetni. A kik nálam 
fizettek elő, minden további értesítés alól fel vannak mentve. 
Kiváló tisztelettel kelt Pozsonyban 1897. február 22-én 
Hörk József, volt eperjesi ev. ker. collégiumi igazgató, 
egyetemes ev. theol. akadémiai tanár. 

** »A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
t é n e t i é b ő l , most megjelent 57-ik füzetben az ausztriai 
uralkodóház százados harcait a törökök ellen, a magyar 
szabadságharcok megszüntetését és Erdélynek az ausztriai 
uralom alá, visszahódítását mondja el a szerző. A füzet 
műmelléklete: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, Bethlen 
Gábor megerősíti a nikolsburgi békét. Képek: Miksa Emá-
nuel bajor választó. Székesfehérvár XVII. századi látképe. 
Nándorfehérvár XVII. századi látképe. Veterani Frigyes 
tábornok. Lajos bádeni őrgróf. Harc a törökökkel. Nagy-
Kanizsa XVII. századi látképe. A szalánkemeni csata. 
Teleky Mihály arcképe és aláírása. Az erdélyiek Károly 
lotharingiai hercegnek bemutatják hódolatukat. Apaffy 
Mihály fejedelem arcképe és aláírása. II. Apaffy Mihály 
sodronyinge. A »Diploma Leopoldinum« első két oldala. A 
derék munka füzetenként 30 krért Lampel R.-nél rendel-
hető meg. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című illustrált munkából most jelent meg a 76-ik 
füzet, a melyben Gracza György az orosz betörés kap-
csán a zsigárdi s a peredi ütközetet stb. beszéli el. Igen 
szép része a füzeinek az a rajz, a melyet a tömösi szoros 
védelméről és Kiss Sándor hősiességéről ad. A füzet képei 
ezek: A somosi ütközet 1849 junius 23-án. Paskievitsch 
felhívása az oroszok betörése előtt. Paskievitsch Iván eri-
vani gróf, varsói herceg. Gróf Kreith József matiszovai 
lelkész megtámadja a betörő oroszokat. 

** Egy német paedagogiai encyclopaedia. Körül-
belül két éve, hogy a német könyvpiacon egy sokat igérő 
vékony füzet jelent meg, a mely ezt a címet viselte: 
»Encyclopádisches Handbuch der Pádagogik, heraus-
gegeben von W. Rein, Jena, Verlag von Hermann Beyer 
u. Söhne, Langensalza*. A füzet borítéklapján két igen 
jó hangzású névvel találkoztunk, W. Rein jenai tanár és 
kiváló paedagoguséval, a ki a nagy munka szerkesztésére 
vállalkozott s hogy feladatának megfelelhessen, munkatár-
sakul az egész kontinens nevezetesebb paedagogusait maga 
köré gyűjtötte, és H. Beyer langensalzai könyvkiadó cégé-
vel, a mely mint sok érdemes philosophiai és padedago-
giai munka kiadója a német könyvkiadók sorában már 
régen az első helyek egyikét vívta ki magának. Azóta a 
Handbuch füzetei gyors egymásutánban jelentek meg, úgy 
hogy ma már a monumentális munka II. kötete is elké-
szült. Ebben 920 lapon. 134 cikkelyben tárgyaltatnak a 
paedagogia egyes kérdései, kezdve az »Erziehender Unter-
richt«-on s végezve a »Griechische Erziehung«-gal. A 
munka, miként címéből is látható, encyclopaedikus és 
betűsorban haladva kiterjed a nevelés összes kérdéseire, 
a kevésbbé lényegesekre épúgy, mint a fontosabbakra. 
Hogy a cikkek mily terjedelmesek, azt a fenti számada-
tok is mutatják. Sokkal fontosabb azonban, hogy alapo-
sak és tárgyukat teljesen kimerítik, s lélektani és philoso-
phiai alapon állanak. A Handbuchot épen ez a körülmény 
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teszi maradandó értékűvé. A ki felüti és lapozgatja, meg-
találhat ott mindent, a mire szüksége van, megismerked-
hetik a kérdés felőli régi, elavult nézetekkel s a tudomány 
mai álláspontjával. S ha a dolog talán közelebbről érde-
kelné s a tárgygyal behatóbban óhajtana foglalkozni, a 
mindegyik cikk végén levő »Litteratur« rovatban felemlítve 
találja mindazokat a rendszeres műveket, melyek a kér-
déssel foglalkoznak. Úgy a szerkesztő, mint a kiadó igen 
nagy szolgálatot tett a paedagogia ügyének, mikor e monu-
mentális munkát megindították s az aránylag olcsó ár 
mellett (kötetenként 15 márka) mindenkinek hozzáférhe-
tővé tették. S igazán óhajtanunk kell, hogy a munka mi-
nél szélesebb körben terjedjen el s minél több olvasót 
szerezzen magának, hogy nevelésügyünk, mely csak újabb 
időben kezd kibontakozni az oktatásügy »védőszárnyán 
alól, minél több s minél hivatottabb munkást nyerjen 
általa. Adorján Ferenc. 

E G Y HÁ Z. 
A kultuszminisztérium költségvetését folyó hó 

10-én letárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a kép-
viselőház. Kultuszvita jóformán alig volt, most inkább a 
tanügyi kérdések voltak előtérben. Vallásügyi kérdésekkel 
a néppárti képviselők hozakodtak elő, de nagyobb érdek-
lődést nem keltettek és figyelemreméltó dolgot nem igen 
műveltek. Marsovszhy és a két Zichy gróf az autonomia 
kérdését próbálták ébresztgetni, de ez, úgy látszik, alszik. 
A kongrua rendezésében a jövedelem-bevallások felülvizs-
gálásáig haladt az ügy. Zichy Aladár gróf a revizió kér-
dését is megpendítette, de visszhangot nem keltett a szava. 
— Sajnos, hogy ebben az általános egyházpolitikai csönd-
ben a protestáns lelkészek fizetés-kiegészítéséről sem volt 
egy szó sem. Nem tudjuk, azért-e, mert immár bevégzett 
dolog a protestáns kongrua, vagy azért-e, mert úgyis 
hiábavaló, de tény, hogy számos protestáns képviselőink 
közül egyik is még csak meg sem kérdezte az intézőktől, 
lesz-e valami ebből a sokszor igért fizetés-kiegészítésből ? 

Az amerikai magyar reformátusság szervez-
kedése örvendetesen halad előre. Folyó évi január 15. 
következő napjain Clevelandban egyházmegyei gyűlést 
tartottak Ferency esperes elnöklete alatt. A gyűlésen jelen 
voltak: Ferenczv Ferencz pittsburgi lelkész és esperes, De-
meter Bertalan new-yorki lelkész, Harsányi Sándor cleve-
landi, Kalassay Sándor bridgeporti, DóJcus Gábor s.- nor-
walki lelkészek s az illető egyházak világi képviselői. Ez 
volt a második traktuális gyűlése (az elsőt 1896. julius 
4-én Trentonban tartották) az amerikai magyar reformá-
tus egyházaknak. A szervezet veleje ez: Az angol ref. 
misszió felügyelete alatt az amerikai ref. magyarság önálló 
egyházmegyét alkot, belkörűleg intézi saját közigazgatási 
törvénykezési és fegyelmi ügyeit és kiegészítő szerves részét 
fogja ícépezni a magyarországi egyetemes ref. egyháznak, 
melynek főhatóságához, a konventhez megerősítés végett 
már elküldötték az egyházmegyei törvényjavaslatot, mely-
nek elvei a hazai ref. egyház által elfogadott zsinatpres-
byteri rendszeren nyugosznak. A clevelandi gyűlés határo-
zatai között nevezetesebbek, hogy »Ref. egyesüleU-et szer-

veztek, melynek célja az Amerikába kiszakadt híveket egy 
zászló alá terelni és társadalmilag összetartani s támo-
gatni ; hogy a megüresedett carmeli és trentoni misziói 
állásokra lelkészekért a sárospataki theologiai akadémiá-
hoz fordultak; hogy Chicago és Wilkesbarrc városokban 
új missziói állomások szervezhetését kérelmezték az angol 
missziói hatóságoktól stb. — Mi nagy lelki örömmel szem-
léljük amerikai hittestvéreink egyházi tömörülését, szervez-
kedését s csak hálával fogadhatjuk angol hitfeleink dicsé-
retes áldozatkészségét, melylyel immár hét helyen tart 
fenn magyar ref. egyházat. De ez a lekötelező buzgóság 
kétszeresen kötelez bennünket is arra, hogy az új világba 
kiszakadt hittestvéreink iránt az eddiginél nagyobb érdek-
lődést tanúsítsunk, őket erkölcsileg és anyagilag támogas-
suk. Ügyök hivatalosan is előkerül a most összeülendő 
egyetemes konventen, s egyházi főhatóságunk bizonyára 
örömmel öleli testvéri keblére amerikai véreinket! 

A gyülekezetek életéből. Tisza-Sasson a ref. egy-
házi földek ulán kivetették az ármentesítési adót. Az egy-
ház pénztára üres, a híveknek kellene fizetni, de azokat 
is százfelé húzza az ág. Elhatározták hát, hogy ők nem 
fizetnek, fizessen a földeket használó pap és tanító. A moz-
galom terjedt, a nép elkeseredve, fenyegető csoportban 
nyomult a jegyző, pap és tanító háza felé. A jegyzőbezár-
kózott s puskát mutatott, a tanítók egyikét azonban a fel-
dühödt nép tettleg bántalmazta. Az őrjöngő tömeg elől 
a pap elmenekült. A lázadást a főszolgabiró fojtotta el, 
ki a bujtogatókat elfogatta s a törvény kezébe adta. Bizony 
szomorú egy eset, mutatja, hogy egyházi életünk elkietle-
nedett, oda a hitbuzgóság és áldozatkészség. De egyúttal 
mutatja azt is, mily óriási terhek vannak a nép vállán, 
melyek nyomása alatt a végletekig képes menni. Itt az ideje 
az egyházi terhek rendezésének s az 1848. XX. t.-c. meg-
valósításának. (J.) (Hát a hitre ébresztésnek? Szerit.) 

A protestáns esték Pozsonyban az ág. h. ev. 
theologiai tanárok vezetése alatt március 6-án a közön-
ség élénk érdeklődése mellett tényleg megkezdődtek. Ezek 
a hitépítő és ker. ismeretterjesztő felolvasások a belmisz-
szió szolgálatában állanak s a kezdet után ítélve szép 
reményre jogosítanak. Március 6-án a megnyitó beszédet 
Trsztyénszky Ferenc esperes s theol akad. tanár tartotta, 
mely után »A nőkérdés a keresztyén egyházban* cím 
alatt dr. Masznyik Endre theol. akad. igazgató-tanár tar-
tott tetszéssel fogadott érdekes felolvasást. — A böjti fel-
olvasási sorozat programmja a következő: II. Március 
13 án: Az én meséskönyvem. (Aforizmák a gyermek-
nevelés köréből.) Gaál Mózesné urnő. A régi Egyiptom 
vallása. Stromp László theol. akad. tanár. III. Március 
20-án: A kurucvilág költő asszonya. Kovács Sándor theol. 
akad. tanár. IV. Március 27-én : Képek az angol egyházi 
életből. Balogh Elemér ev. ref. lelkész. V. Április 3-án: 
Nőideálok. Hörk József thel. akad. tanár. VI. Április 10-én: 
A hit bibliai képekben. Raffay Sándor theol. akad. tanár. 
Berekesztő beszéd. Trsztyénszky Ferenc esperes s theol. 
akad. tanár. E programm alkalomszerűen szavalatokkal, 
ének- és zene-előadásokkal bővül. Derék dolog, csak előre! 
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I S K O L A . 

Az idei közoktatási költségvetés tárgyalása 
noha húzamosabb ideig tartott, se érdekességben, se tar-
talmasságban nem igen volt magas színvonalú. Wlassics 
miniszter két nagyobb beszédjén és Berzeviczy Albert fel-
szólalásán kívül a többi hozzászólások kevés értékkel bír-
tak. Annál több eszmét és tervet pendített meg vagy tett 
magáévá maga a miniszter, ki, ha a cselekvésben is oly 
hatalmas lesz, mint a beszédben, a kivitelben is oly ter-
mékeny, mint a tervezésben, akkor hazánk közoktatásügye 
minden fokon egyszerre nagy virágzásra lendülne. Adja 
Isten, hogy úgy legyen. Mi szeretnénk a legjobban, hogy 
a nagy eszmékből minél több és hamarabb testet öltsön. 
Mi is nagyon szeretjük a jó eszméket, de még inkább a 
belőlök alkotott jó intézményeket. 

A tanítói fizetések emelése lassan bár, de foko-
zatosan halad. 1893-ban a fizetés emeléséről szóló törvény 
meghozatalakor 5270 tanítónak volt 300 frton alól és 
10.025 tanítónak 400 frtnál kevesebb fizetése. Most a gör. 
kel. és a gör. kath. tanítói állásokat kivéve a többiek fize-
tése mind fölemeltetett 400 frtra s az állami tanítóké a 
megyei és járási székhelyeken 500 frtra. A jövő 1898-ik 
évben végrehajtásra kerül az ötödéves korpótlékról szóló 
törvény, mely mint azt a közoktatásügyi miniszter kiszá-
míttatta, 7075 tanítónak hoz ismét. 50—50 frt fizetés-
emelést, a mi összesen mintegy 353,750 frttal fogja ter-
helni az állam népiskolai budgetjét. Az állam jó példával 
megy elől e tekintetben. A többi iskolafentartók igyekezze-
nek követni a jó példát! 

A népiskolai tanítók korpótléka ügyében intéz-
kedésre van szükség az 1893-ik évi XXVI. t.-c. értelmé-
ben. Ez a törvény elrendeli, hogy minden elemi iskolai 
tanító részére, tekintet nélkül a törzsfizetésre, 50 frt ötöd-
éves korpótlék adandó s ez az összeg 1898 szeptember 
1-én folyósítandó. A közoktatásügyi miniszter külön ren-
deletben felhívta az iskolafenntartó testületeket, nyilatkoz-
zanak, vájjon képesek-e tanítóiknak a korpótlékot meg-
adni? — Mint lapunknak írják, a hódmezővásárhelyi ref. 
iskolaszék tekintettel tanítóinak nagy számára s az egyház 
anyagi helyzetére, abban állapodott meg, hogy a korpót-
lékok fedezése céljából az I-ső cyclusban öt éven át igénybe 
veszi az államsegélyt. 

A tiszántúli egyházkerület tanügyi bizottsága 
f. hó 1-ső napján Kiss Áron püspök és gr. Bégenfeld; 
József főgondnok elnöklete alatt gyűlést tartott Debrecen-
ben. A vidékről megjelentek: Szabó János, Széli Kálmán, 
Csernák István esperesek, dr. Farkas Antal egyh.-kerületi 
főjegyző, Borsos Benő, Dobay Sándor főgimn. igazgatók, 
a bizottság debreceni tagjai pedig teljes számban. A gyű-
lésnek legfontosabb tárgya volt a gimn. igazgatótanácsok 
alapszabályainak revideálása, mit az egyöntetűség szem-
pontja követelt. A bizottság több változást javasol. Neve-
zetesebbek: 1. hogy az igazgatótanács tagjaiul ezentúl 
csak középiskolákat vagy azoknak megfelelő tanfolyamo-

kat végzett egyének választassanak, eltérőleg az eddigi 
gyakorlattal, mely megengedte, hogy félmüveit egyének 
is ítélkezzenek az iskola és tanári kar fölött; 2. az igaz-
gatótanács tagjainak egyharmadrésze a tanárok közül vá-
lasztassék, tehát a tanács minimális létszámából (9) 3, maxi-
mális létszámából (19) 6 hely a tanárok képviselőit 
illesse; 3. az érettségi vizsgálatokon — elnökön kívül 
— a tanácsnak még két tagja vegyen részt, kik, mint 
ilyenek, a vizsgálat mindennemű actusában így az osztályo-
zásnál is szólás- és szavazatjoggal bírjanak. E pont körül 
hosszabb vita fejlődött ki, miután az osztályozásra való 
ilyen befolyásban többen veszélyt láttak. Kimondotta 
továbbá a bizottság, hogy az igazgatótanácsnak ezen alap-
szabályai a kerületbeli összes gimnáziumra érvényeseknek 
tekintendők az egy debreceni főgimnáziumot kivéve, miután 
Debrecenben az egész főiskola minden ágára kiterjedő 
egységes igazgatótanács szervezését hozza javaslatba a 
bizottság. E célból egy szükebbkörü bizottságot választott, 
melynek feladatává tette, hogy már a legközelebbi egyh.-
ker. gyűlésre adjon véleményt a főiskolai igazgatótanács 
miként leendő szervezéséről. Örvendetes tudomásul szol-
gált a mármaros-szigeti ev. ref. főgimn. fenntartó testü-
lete és az állam között kötött újabb szerződés, melynek 
értelmében az állam a nemzetiségi tekintetből fontos vég-
állomáson a magyarság érdekei felett őrködő emez inté-
zetet évi 18,000 frt segélyben részesíti. Ekként a főgimn. 
korszerűen berendezkedhetik, s jövőjét biztosítva látja. Ez 
előnyös szerződéskötésnél, mint legbefolyásosabb tényezők 
közreműködtek az állam részéről dr. Csiky Kálmán, az 
egyházkerület részéről Joó István és György Endre. 
Végül védelmébe vett a bizottság két mezőtúri tanárt, 
kiket ott a demagógia készült elnyelni, s megerősítésük ellen 
fölebbezett. A fölebbezést elutasítandónak és a tanáro-
kat hivatalukban megerősítendőknek véleményezi a bizott-
ság. Több apróbb ügy letárgyalása után a gyűlés véget 
ért. (J.) 

Sikeres gyűjtés ösztöndíjalapra. Karcagon rend-
kívül dicséretes mozgalom indult meg azon célból, hogy 
az ottani gimn. növendékei számára minél nagyobb és 
több ösztöndíjalapok létesíttessenek. A mozgalom a város 
minden tehetős polgárát egy nagy jótékony társaságba 
óhajtja bevonni az ösztöndíjalapra fizetendő évi tagsági 
illetményekkel. A tagok lehetnek alapító, pártoló és rendes 
tagok. Ez utóbbiak legalább három évig évi 1 forint 
fizetésre kötelezik magukat. A mozgalom alig pár hete 
indult meg s máris szép eredmény nyel 'járt, a mennyiben 
az ajánlkozó tagok száma idáig meghaladja a háromszá-
zat. Ez mindenesetre szerencsés gondolat s jó volna, ha 
tartósan — belső kötelékek által — is reálizálódnék a 
társaság, mert félünk, hogy így csak rövid ideig tartó 
szalmatűz lesz, s a hitélet egyéb ágaiban gyümölcsöket 
nem fog teremni. Föl kell különben e helyen említenünk 
azt is, hogy Karcagon ugyancsak ez évben már egy nő-
egylet is alakult, mely ottani ref. lelkész s orsz. képviselő, 
Madarász Imre feleségének elnöklete alatt kezdette meg 
működését. (J.). 



Az állami elemi iskolai tanitók anyagi helyze-
tenek javítása érdekében Wlassics miniszter több intéz-
kedést vett már ez idénre célba, a melyek egy részéről 
a költségvetés alkalmával mondott beszédében is megem-
lékezett. Ez intézkedések a következők: 1. ötszáz frtra 
emeltetik mindazon állami elemi iskolai tanítók fizetése, 
a kik járási vagy megyei székhelyeken működnek; 2. azon 
tanítóknak, kik a mult évben fizetést kiegészítő helyi pót-
lékot nyertek, ezen pótlék arányában fölemeltetik a fize-
tésük ez idén hatszáz illetőleg ötszáz forintra; 3. a szé-
kes-főváros környékén (Újpest, Kispest, Erzsébet-, Kossuth-
falva, Budafok) levő állami elemi iskolák tanítóinak lak-
pénze 210 frtra 'egészíttetik ki; végre 4. a Fiumében al-
kalmazott elemi iskolai tanszemélyzet lakpénze három-
száz forintra egészíttetik ki. 

A tanfelügyelői szakvizsgálat. Halász Ferenc 
királyi tanfelügyelő a »Magyar Paedag. Társaság* egyik 
ülésén a vizsgálat tárgyait a következőleg javasolta : 1. A 
kisdedóvói és népoktatási törvények és ezek végrehaj-
tása tárgyában kiadott miniszteri utasítások. 2. A hazai 
általános és iskolai statisztika. 3. A törvényhatóságokról, 
közigazgatási bizottságokról s községekről szóló törvények 
s azon törvények, jogi esetek és kérdések ismerete, a 
melyek népiskolai szervezetünkben előfordulnak. 4. A hazai 
különféle egyházak szervezetei és jogviszonyok. 5. Az ösz-
szes népoktatási tanintézetek szervezete és tantervei. 
6. Népiskolaismeret (a mit Kher »Praxis in der Volks-
schule«-nak nevez, a mely után Környei »A tanító az 
iskolában* című müvét írta). 7. Néhány oly külország 
iskolai szervezetének s tanügyi igazgatásának főbb vona-
lokban való] ismerete, a melyekben a tanügy legelőre-
haladottabb, p. o. Svájc, Németország, Hollandia, Belgium, 
Franciaország és Amerika némely államai. 8. A magyar 
népiskolai tankönyvek és némely legnevezetesebb paeda-
gogiai müvek ismerete. 9. A nevelés és közoktatás törté-
nete és különösen Comenius Amos, Locke és Rousseau 
(s a philantropisták), Pestalozzi, Diesterweg és még né-
hány újabb rendszer ismerése, első sorban a Herbart-féle 
paedagogia. 10. A hazai közoktatás története Mária Terézia 
s a »Ratio educationis« kiadása óta. 11. Az iskolai 
egészségtan (hygienia). 

Alföldi ur szives figyelmébe. E lap ötödik szá-
mában, a 67-ik lapon Alföldi ur megemlékszik egy monog-
raphiáról, melyet »a magyar elemi iskolai népoktatás*-ról 
a kormány adott ki. Ez eszembe juttatja, hogy talán nem 
ártana a régi magyar ref. isk. monographusok emlékeze-
tét koronkint felújítani, mert lám a kormány historiogra-
phusa bőséges citatumai között oda-oda vet egy nevet, 
néha azt sem; de a művet nem említi. Van pedig nekünk 
elég szép számmal monographusunk. így első helyen áll: 
a nagy [Rész Imre egy egész könyvtárral s azok közt: 
1. »Adalékok a magyar prot. iskolák autonómiájának törté-
netéhez. 1869.« 2. »A magyarországi prot. gimnáziumok ál-
lamjogi viszonyai 1873.* 3. >A tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület véleménye az 1848. évi vallásügyi törvény részle-
tezéséről és az iskolaügyről*. Aktuális épen. 4. »A magyar 
protestáns hitfelekezetek egyh. és iskolai szükségeinek orszá-
gos költséggel való fedeztetéséről. Különös tekintettel a 
kath. autonomiai mozgalmakra. 1871.* Egy másik író a 
>Szatmári reform, egyházmegye történetében* 1545— 
1875-ig tárgyalja az oktatásügyet is és a szatmári kol-
légium története mellett, 79 kis monographiában szól az 
elemi népoktatás ügyéről, a jelzett nagy munka (306 lap 
nagy nyolcadrét.) Végül: dr. Kiss Áron még 1881-ben 

megírta »A magyar népiskolai tanítás történetét*, két 
részben. Kiadta a Franklin társulat 1881-ben. (480 lap, 
nyolcadrét, garmond és petit betűkkel). A I. rész tartal-
mazza. A népiskolai kifejlődések. I. Korszak: Az egyházi 
iskolázás kora 1000—1777. II. korsz. A nemzeti iskola 
kora, Mária Terézia Ratiójától 1848-ig. A III. korsz. A 
modern népiskola korszaka 1848-tól. A II. rész Nevelési 
irodalmunk történetét. I. Az egyházi iskolázás korában; 
II. »a nemzeti iskola* korában és III. a modern népis-
kola korában. Erre a könyvre, mely legjelentékenyebb 
részeiben egyenesen önálló kutatás eredménye és első, 
mely az egész népiskolai tanítás történetét tárgyalja, büszke 
lehet mind a szerzője, mind pedig a magyar kálvinista 
egyház. Sajnos, hogy e derék munka második kiadást 
nem ért, és hogy 1881-től 1896 ig kiegészítve nincs ! 
Homoki. 

A debreceni evangelikus református főiskola 
szellemi és anyagi ügyeit intéző permanens bizottság f. 
hó 9-én gyűlést tartott, melyen több, fontos ügyet készí-
tett elő az egyházkerületi gyűlésre. így mindenekelőtt a 
főgimnáziumi tanári kar azon fölterjesztésére, mely sze-
rint a most üresedésben levő magyar-németnyelvi tanszékre 
úgy hirdettessék meg a pályázat, hogy az ötödéves pót-
léknál a másutt eltöltött szolgálati évek is beszámíttassa-
nak,, kimondotta a bizottság, hogy a tanári kar javaslatát 
helyesli s a pályázatot ahhoz képest óhajtja kihirdettetni. 
A hangulatból úgy látszik, hogy ez indítvány az egyház-
kerületi gyűlésen is keresztülmegy. Ennek szükségképen 
folyománya lesz az, hogy a többi főiskolai tanárok szol-
gálati évei is hasonló elbírálásban részesíttessenek. Ez 
irányban is egy mozgalom van keletkezőben, mely — min-
den valószínűség szerint — sikerre vezet, annyival inkább, 
mert erre a fedezet sem hiányzik. Másik fontos tárgya 
volt a gyűlésnek: új gimnáziumi tanszékek felállítása, 
mely kérdésben való véleményadásra a mult őszi egyház-
kerületi gyűlés hívta fel a bizottságot. Az egyházkerület 
— főleg a gimn. felügyelő sürgetésére — az iránt kívánta 
a bizottság nézetét hallani, hogy miként lehetne a gim-
náziumban a jelenlegi két segéd- és egy helyettes tanári 
állás helyett rendes tanszékeket létesíteni, sőt ezeken felül 
még múlhatatlanul szükséges két új tanszéket szervezni. 
A bizottság egyelőre még fentartandóknak véli a segéd-
és helyettes tanári állásokat, de két új tanszék szervezé-
sét javasolja. Ez ügyet különben a főiskola gazdasági taná-
csával együttesen fogja a bizottság az egyházkerületi gyű-
lésre előkészíteni. E kérdéssel kapcsolatban sor került a 
főiskolai tanárok fizetésének rendezése is. A bizottság 
szükségesnek mondotta ki a főiskola minden szakán mű-
ködő tanárok fizetésének korszerű rendezését, úgy t. i., 
a mint az az állami hasonrangú tanintézetekben van. 
Számítások tételére s egy még e hó folyamán elkészí-
tendő tervezet kidolgozására egy szükebbkörű bizottságot 
nevezett ki. Föl kell itt említenünk, hogy e feladat nagy-
ságát s a több oldalról igénybe vett kollégiumi pénztár 
állapotát mérlegelve már többen az államsegélyre gondoltak 
s — horrendum dictu — szót is emeltek a végett. A dologgal 
ismerősek előtt a főiskola ezer bajára alig is látszik más 
remedium, mint az államsegély. E gondolattal mindenki-
nek, a ki a főiskola előhaladását szivén viseli, hovatovább 
meg kell barátkozni. Sokan mégis délibábokat kergetnek, 
mint a minő a nagy lelkesedéssel felkarolt, de immár 
lehanyatlott debreceni egyetem eszméje. Ez ügyben is tár-
gyalt a bizottság s elfogadta az egyetemi alapba bevont 
alapítványok jogi természetére vonatkozólag a Márk Endre 
Sass Béla és Elek Lajos javaslatát, illetve vizsgálati jelen-
tését, mely kimutatta, hogy az egyetemet tervezők több 
oly kollégiumi alapítványt is bevontak számításukba, me-



lyeket az alapítók intentiója szerint philosophiai facultásra, 
annál kevésbbé egyetemre felhasználni nem lehet. Ilyenek 
többek közt a következő, az egyetemi tervben nagy ösz-
szeggel szereplő alapítványok: Szártóry-alap 50 ezer frt, 
gr. Dégenfeld Imre örökösei alap 45 ezer frt. Ekként — 
mint látható — az egyetem alapja mindjobban összezsu-
gorodik s a szép eszme mind távolabbi ködben enyészik 
el. Az alapok kérdésének végleges tisztázása ügyében 
különben ápril. elején közös gyűlést tart még a szellemi 
és anyagi ügyeket intéző bizottság, meg a gazdasági ta-
nács. (J.). 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Erdélyi János szobra Sárospatakon. A sáros-
pataki főiskola kebelében fennálló »Magyar Irodalmi Ön-
képző Társulat« újabban nagy lelkesedéssel újította meg 
a kezdeményező lépéseket arra, hogy a főiskolai ifjúság, 
a nagy közönség jól ismert áldozatkészségét igénybe véve, 
diszes emlékszobrot létesíthessen Erdélyi Jánosnak, a ki-
váló eszthetikusnak, a főiskola egykori nagynevű tanárá-
nak, kinek hűlt porai, az utókor kegyeletét meglehetősen 
nélkülözve, a sárospataki ref. sírkertben pihennek. Alig 
néhány hónapja annak, hogy a Tompa-szobor, a főiskola 
parkjában, megérhette a leleplezést s íme, máris egy újabb 
mozgalom indult meg, hogy a sárospataki főiskola lelkes 
ifjúsága méltóképen kifejezhesse tiszteletét azon nemes 
lélek emléke iránt, a kit az oly sok szép időket élt tan-
intézetnek nem kevesebb kegyeletben kell részesíteni, a 
minővel a Virágregék ihletett dalnoka iránt viseltetik. A 
tervbe vett Erdélyi-szoborra, noha alig egy-két napja, 
hogy a dicséretet érdemlő eszme újra kipattant, már eddig 
is csaknem 200 forint gvült össze. A nagyobb, valódinak 
nevezhető akciót az említett Társulat csak ezután szán-
dékozik foganatosítani. Midőn a nagy gondolkozó emlé-
kével szemben az utókor hálája ily szép kifejezést óhajt 
nyerni: ugyanekkor a legnagyobb sajnálattal, sőt lehet 
mondani, mélyen elszomorodva vagyunk kénytelenek észre-
venni, hogy az Erdélyi János megdicsőült hamvait takaró 
sírhantok, már jó idő óta, a legcsekélyebb ápolásban sem 
részesülnek. A pataki temető egyik félreeső helyén, senki-
től soha fel nem keresve, gazzal fedett, a pusztulás min-
den nyomát magán viselő hantok alatt aluszsza örök 
álmát az, a kinek, ugyanabban a városban, szobrot akar-
nak állítani. Hogy a méltán kárhoztatható elhanyagolásért 
kit illet a felelősség, azt itt, e helyen" nem kutatjuk; de 
már magában véve az is elszomorító körülmény, hogy a 
főiskola közelében ilyennek meg lehetett történnie s még 
eddig a legcsekélyebb jel sem enged következtetni annak 
beismerésére, hogy e hibát jóvá is kellene tenni. Szinte 
ijesztő az az érdektelenség, közönyösség, melylyel Sáros-
patakon általában az Erdélyi szelleme iránt viseltetnek. 
Az Erdélyi-szoborra vonatkozólag a »Sp. Lk« legújabb 
számában Nóvák L. azt mutatja ki, hogy a szobor léte-
sítésének gondolata legelsőbben Beöthy Zsolttól, a buda-
pesti egyetem nagyhírű tanárától származik, a ki két év-

vel ezelőtt nemcsak szellemileg, hanem jelentékenyebb 
anyagi segélylyel is hozzájárult egy szobor-alap megterem-
téséhez s így hálásan ismeri el a sárospataki ifjúság azt, 
hogy a kezdeményezés dicsősége Beöthy Zsoltot illeti. 
(i. es. b.) 

* A stundisták Oroszországban különösen a 
transkaukázusi tartományban rohamosan szaporodnak. Az 
új felekezet evangéliumi irányzatú s tagjait azért hívják 
stundistáknak, mivel bizonyos órákban (Stunde) szoktak 
áhitatoskodni. Ez a stundista-mozgalom Csernigoff tarto-
mányba is eljutott és meglehetős hódításokat tett. A kor-
mányzó és az orthodox papok elhatározták a mozgalom 
elfojtását- A stundisták vezérét elfogták és a község házá-
hoz kisérték. Elébb keményen megbotozták, azután kezét, 
lábát összekötve egy gerendára kötözték. Testét tűkkel 
szurkálták és égő szivarokkal égették. Ez a kínzás egy 
óra hosszáig tartott. Miután eszméletét elvesztette, félholtan 
lakására vitték. Teljes egy hétig igen rosszul volt, de a 
mint magához kezdett jönni, újra elkezdették az ördögi 
munkát, a melylyel az orthodox egyházba való vissza-
térésre akarták kényszeríteni. Kezeit megkötözték, fejét 
csiptetőbe szorították és azután a szakállát leégették, tüzes 
vassal pedig a hátát égették össze. Vagy ötven sebet ej-
tettek így rajta. Ezután a kormányzó elzáratta. Feleségét 
is ez idő alatt megkínozták. De egy éjjel barátjai segé-
lyével kiszabadult a börtönből és feleségével együtt el-
szökött. Kibeszélhetetlen fáradalmak után Tulcsa városába 
jutottak, a hol hitsorsosaik melegen fogadták őket és gon-
dozzák a szerencsétleneket. (Cs.) 

* A német gyarmatokban levő missziókról 
Fabarius, koblenzi lelkész közöl egy kimutatást, mely sze-
rint a németeknek összesen 16 evangéliumi és 1890 óta 
hét r. kath. misszió-telepük van, a melyekben 710 evan-
géliumi és 200 r. kath. misszionárius működik. Ezekből 
német gyarmatokban kilenc evangéliumi és hét róm. kath. 
misszió működik. Az evangeliumi missziókon 162 európai 
egyén foglalkozik, 114 belföldi lelkész segélyével. A ró-
maiak missziótelepein pedig 195 európai (a kiknek nagyobb 
része francia) és 34 belföldi. Ugyan a német gyarmato-
kon van még az amerikaiaknak is evangeliumi misszió-
juk 58 hittérítővel és 98 benszülött prédikátorral. Római 
ellenmissziók vannak az evangéliumi misszió-vidékeken: 
Dar-es-Salaamban (Kelet-Afrika), hol az evang. misszió 
mellé 1893-ban egy róm. missziótelep és két zárda épült, 
hindiben, az angolok missziótelepén a benediktinusok 
1894-ben léptek föl, Tangában pedig 1895 óta van római 
misszió. Délnyugat-Afrikában is felléptek a pápások és 
Új-Guineában is, a hol a rajnai evangéliumi misszió 
10 évi fáradságának gyümölcseit akarják aratni. — Az 
iskolák száma a német gyarmatokon 226 (131 német, 
95 angol-amerikai) és 53 r. kath. Az evangélikusok iskolái 
négyes fokozatúak. Az elsőfokúban vallást, írást, olvasást 
és éneket tanítanak. A másodikban az említetteken kívül 
még számtant, földrajzot és német nyelvet. A harmadik-
ban az úgynevezett »középiskolában* a hazai nyelv mel-
lett idegen nyelveket (német, angol, holland és francia). 
A legfelső fokú iskola pedig lelkész- és tanítóképző semi-
narium. A rómaiak nem fordítanak ily nagy gondot az 
iskolákra. A bagamoyo-i kézműves és földmívelő intéze-
tüket mindenfelé úgy dicsérik, mint a missziói tevékeny-
ség mintáját. És azoknak, kik azt állítják, hogy a protes-
táns hittérítőknek ilyesmire nem terjed ki a figyelmük, 
fölemlítjük, hogy a baselieknek az aranyparton és Kame-
runban kézműipart és földmívelést terjesztő intézetük; a 
barmerieknek a fokföldön; a bertinieknek szintén a fok-
földön és a skótoknak Közép-Afrikában. (Cs.) 



* A francia positiv és liberális hitfeleink a mult 
év november havában Lyonban konferenciát tartottak. 
Megállapodásuk szerint mindkét irány egy-egy bizottságot 
küldött ki (a Commission permanent-et és a délégation 
libérale-t) a célból, hogy a kettévált egyháztestnek legyen 
egy összekötő kapcsa és hogy a közös érdekeikben 
egyöntetűen járjanak el. A bizottság Commission frater-
nelle hivatalos név alatt, a mult hó végén jött össze 
Párisban tanácskozás végett. A tanácskozásokat a com-
mission permanent és délégation libérale elnökei felváltva 
vezetik. Legközelebb elhatározták, hogy a gyarmatok mi-
niszterét megkeresik, miszerint terjeszsze ki gondját a mada-
gaszkariak lelkiismereti és vallásszabadságára. És enge-
délyt kérnek, hogy Madagaszkárban protestáns lelkészi 
állás is állíttassák föl. A bizottság két tagja a kultuszmi-
niszternél kihallgatáson volt, a kivel közölték a lyoni 
konferencia célját. A miniszter megelégedéssel vette tudo-
másul az egyesülést. A bizottság tanácskozásainak egyik 
tárgya az a hajsza is, melyet a lapok indítottak a francia 
protestánsok ellen. (Cs.) 

* »Lapunk egy barátja a német nyelvet irodal-
milag kezelő lelkészek közt olyat keres, ki egy magyar 
theologiai művet méltányos díjért németre fordítana. Ajánl-
kozások a szerkesztőséghez küldendők*. 

Szerkesztői üzenetek. 
Theologus. Budapesti theologiai akadémiánkon minden pap-

növendék kap ingyen lakást, fűtést, kiszolgálást, tandíjmentességet 
és legatiót. Van konviktus is, melyből mindenki kaphat feles ked-
vezményt (havonként 8 frt), a jobb tanulók kétharmados jótéte-
teményt (havonként 12 frt), a jelesek pedig teljes ingyenességet. 
Egyenlő viszonyok között a dunamelléki egyházkerületből valók 
előnyben részesülnek. 

Alföldi. Köszönöm az értesítést és az elszámolást. Az ügyet 
a szokott módon rendbe hozom. Szives üdvözlet. 

J . N. urnák S. Y. A mostani számra már későn jött. 

T a n á r i p á l y á z a t . 
A pozsonyi ágostai hitvallású evangélikus államilag 

segélyezett lyceumnál a jövő 1896/97. tanévvel betöltendő 
három rendes tanári állásra ezennel pályázat hirdettetik, 
még pedig: 

1. rendes vallástanári állásra, 
2. rendes német nyelvi és irodalmi tanszékre és 
3. rendes latin-magyar tanszékre. 

A rendes tanár jövedelme 1200 forint, mely fizetés 
fokozatosan 1400 illetőleg 1600 forintra emelkedik, 300 
forint lakbér és öt 100 forintos ötödéves korpótlék. 

A másutt rendes tanári illetőleg lelkészi minőségben 
töltött szolgálati évek a korpótlékokba beszámíttatnak. 
Továbbá a másutt kitűnően bevált pályázóknak, kik szol-
gálati éveik száma szerint nagyobb fizetési osztályba való 
besorozásra igényt tarthatnak, az egyházközség a nagyobb 
fizetési megadja. 

Azon esetre, ha az állami nyugdíjtörvény nem a 
teljes utolsó fizetést biztosítaná nyugdíjképen, a hiányt a 
lyceumi tanárok nyugdíjalapja fogja pótolni. 

Valláűanár. A magyarhoni ágostai hitvallású evan-
gélikus keresztyén egyház alkotmánya 214. §-ának alap-
ján választott vallástanárnak jogai azonosak a többi lyceumi 
tanárok jogaival. 

Teendői: a) a lyceutn összes osztályaiban az ágostai 
hitvallású evangelikus vallástannak tanítása az egyetemes 
egyház tanterve szerint és az ott megállapítandó óra-
számban; b) a lyceumi ágostai hitvallású evangelikus 
vallású tanuló ifjakkal a vasárnapi istentisztelet tartása; 
c) az ifjúság vallásos erkölcsi életének lelkipásztori veze-
tése és egyetértőleg az osztályfőkkel ellenőrzése, e célból 
a lyceumi ifjaknak rendszeres és gyakori meglátogatása. 

Olyan vallástanárok, a kiknek az alkotmány fent-
idézett §-ában megállapított kellékei mellett egyúttal közép-
iskolai oklevelök van, előnyben részesülnek. Ezen állásra 
csak ágostai hitvallású evangelikus vallásúak, a többi 
kettőre általában protestáns vallásúak pályázhatnak. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja. 
A pályázat határideje f . é. április hó 15-ike. 
A megválasztott rendes, esetleg helyettes tanár, ki-

nek évi fizetése 800 frt, állását f. é. aug. hó 25-én tar-
tozik elfoglalni. 

A pályázók a pozsonyi ág. hitvallású evangelikus 
egyházközséghez címzett és kellően felszerelt folyamodvá-
nyukat a pozsonyi ág. li. evang. lyceum igazgatóságához 
küldjék be. 

Pozsony, 1897. március hó 7-én. 
Dr. Samarjay Emil, Zorkóczy Samu, 

egyházi és iskolai felügyelő. 1 — 3 lyceumi igazgató. 

P á l y á z a t . 
A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház egyetemes köz-

gyűlése 4000 koronából álló pályadíjat tűz ki 20—25 nyom-
tatott ívnyi terjedelmű könyv megírására, melynek tárgya 
>a protestantismusnak befolyása és jelentősége a magyar 
állami életre«. 

A pályázó müvek jeligés levéllel ellátva, idegen 
kézzel írva 1898. december 31-ig küldendők főtiszt, és 
mélt. Gyurácz Ferenc püspök úrhoz Pápára. 

A díjat csak olyan mű kaphatja meg, mely a mai 
történetírás színvonalát megüti. 

A nyertes mű tulajdonjoga a szerzőé marad, de 
művét félév alatt tartozik kiadni; ellenkező esetben a 
tulajdonjog átszáll az evang. egyetemes egyházra. 

A szerző kiállítási áron tartozik művéből 100 pél-
dányt az egyetemes gyűlés rendelkezésére bocsátani. 

Szentmártoni Radő Kálmán, Gyurátz Ferencz, 
a bizottság vil. elnöke. a bizottság egyh. elnöke. 

Veres József\ 
3 — 3 a bizottság jegyzője. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Egyetemes t anügy i reformok. 

A református egyház egyetemes tanügyi 
bizottsága f. hó 18-án Budapesten több napig 
eltartó tanácskozásra ült össze. A gyűlés főbb 
tárgyaiul ezeket jelölte ki a meghívó: 1. A nép-
iskolai törvények revíziója. 2. A gimnáziumi érett-
ségi vizsgálatok reformja. 3. A nem saját egy-
házi iskolába járó ev. ref. vallású növendékek 
vallásos oktatása. 4. A gimnáziumi vallástanárok 
képesítése. 5. A lelkészképességi bizonyítványok-
ban az osztályzatoknak egyforma megállapítása 
mind az öt egyházkerületben. 6. A szakelőadók 
munkakörébe eső feladatok megállapítása. 

Maga ez a tárgysorozat egész sorát öleli 
fel a tanügyi reformoknak, melyek egy része, 
mint pl. a népiskolai törvény revíziója, az érett-
ségi vizsgálatok reformja stb. az egyetemes tan-
ügyi reform körébe vág. Még inkább a tanügy 
reformálását tűzi ki célul az egyetemes tanügyi 
bizottság első ülésének az a megállapodása, mely 
kimondotta, hogy tekintettel az államkormány 
által részint már megkezdett, részint kilátásba 
helyezett tanügyi reformokra, a református egy-
ház egyetemes tanügyi bizottsága vegye gondos 
revízió alá mindazokat az alsóközép- és főiskolai 
törvényeket és rendszabályokat, melyek az egy-
házunk által fentartott kisdedóvókat, népiskolá-
kat, praeparandiákat , gimnáziumokai s jogi és 
theologiai akadémiákat közvetlenül érdeklik, s 
tekintetbe véve az állami tanügyi közegek és 
testületek által megindított reformmunkálatokat , 
véleményes javaslat alakjában formulázza mind-
azokat a lényeges követelményeket és irány-
elveket, melyeket e közoktatásügyi reformban 
úgy általános tanügyi, mint speciális egyházi 
szempontból érvényesíteni kellene. Végül meg-
bízta az egyes szakelőadókat a revizió-javaslatok 
előkészítésével, s a népiskolai törvények reví-
ziójába H. Kiss Kálmán szakelőadó előmunkálata 
alapján tényleg belement. 

Egyetemes tanügyi bizottságunknak ehhez a 
nagy munkatervéhez előre is gratulálunk. Mert 
nagyon helyeseljük azt a törekvését, hogy a föl-
merült tanügyi kérdésekben fölemeli szavát, ki-
fejezi nézetét s ezzel úgy bent az egyházban 
irányitólag hat, tanügyi közvélemény kiformáló-
dását segíti elő, mint kifelé tájékoztat, az egy-
háznak tanügyi súlyt kölcsönöz s nem nézi 
összedugott kézzel a megindult tanügyi mozgal-
makat. A konventnek, mikor az egyetemes tan-
ügyi bizottságot újjászervezte, épen az lebegett 
szeme előtt, hogy vessen véget az eddigi visszás 
helyzetnek, melyben benn az egyházban, úgy-
szólván szünetelt a tanügyi politika s nem ala-
kulhatott ki tanügyi közvélemény, kívül pedig 
»de nobisa széltében határoztak »sine nobis«. 
A kerületek, mint a konvent szervezése előtt, 
öten ötfélekép gondolkoztak és intézkedtek a 
tanügyi kérdésekben. Nagyon itt volna már az 
ideje, hogy legalább az elvi és nagy dolgokban, 
hogy bár »in necessariisa a felette szükséges 
»unitas«-ra eljussunk. Mert ha egészen érthető 
okokból nem szeretjük is a tanügyi uniformitást 
és nivellálást, sőt elvszerűleg törekszünk arra, 
hogy a protestáns s közelebbről a református 
tanügyi typust iskoláink lehetőleg minden fokon 
megőrizzék és egészségesen tovább fejleszszék; 
de viszont annak sem vagyunk barátjai, hogy 
egyházi tanügyünk az egyoldalúlag kifejlesztett 
individualismus és autonomismus révén az isko-
láinkat eddig jellemző nemzeti ós egyházi köz-
szellem irányzó hatása alól emancipálja magát. 
Legyenek a mi iskoláink továbbra is az egysé-
ges magyarság ós tiszta keresztyénség vetemé-
nyes kertjei, s úgy szelleműkben, mint erköl-
cseikben tényleg mutassák meg, hogy a magyar 
református egyház tanintézetei. 

A megindítandó tanügyi reformban mi kü-
lönösen két vezéreszme érvényesítését, neveze-
tesen a magyar nemzeti eszme és az evangéliumi 
keresztyénség jellegzetes kidomborítását sürgetjük. 



A nemzeti eszme öntudatosabb érvényesítésével 
a faj terjesztés és fajnemesítés nagy célját kel-
lene következetes kitartással szolgálnunk, a mely 
munka még mindig nem elég elvszerű ós követ-
kezetes egész tanügyi politikánkban. Az iskola 
evangéliumi keresztyénségének visszaállítását pe-
dig nemzetünk általános elkeresztyénteleneclése 
teszi múlhatatlanul szükségessé, mert a minden 
lépten-nyomon tapasztalható valláserkölcsi elsat-
nyulás ós keresztyénsógünk elernyedése, főként 
az úgynevezett művelt osztályoknál, immár olyan 
nagy móreteket öltött, hogy ezt tovább tótlenül 
nézni az iskolának, az evangéliumi protestáns 
iskolának teljességgel nem szabad. Garantiákról 
kell gondoskodnunk, melyek a nép- ós közép-
iskolai nevelés, valamint a tanító- ós lelkész-
képzés számára több keresztyén hiterőt és bel-
terjesebb ethikai szellemet biztosítanak. Iskoláinkat 
csak a protestáns érzület teljes kockáztatásával 
hagyhat juk tovább abba a színtelen és erőtelen 
vallási légkörben, melybe az újabb idők megla-
zult hite és minden rigorismus nélküli ethikája 
juttatta. 

Az iskola közszellemének reformját szeretnénk 
mi látni, annak a belső lelkületnek megújítását, 
mely a reformatio-korabeli iskoláinkat, egyházi, 
ethikai ós didaktikai szempontból annyira fölébe 
emelte a többi iskoláknak. Annak az Ősprotes-
táns iskola- ós tanügyi typusnak a restaurálását 
üdvözölnők mi a legszívesebben, mely az evan-
géliumból megújított lélekkel átszülte ós újjá-
teremtet te az egész köznevelést s ennek követ-
keztében az egész közfelfogást; mely az evangé-
lium nemesebb ethikai erőivel kiemelné a lelkeket 
abból az erkölcsi elernyedés és elsajtnyulás pos-
ványából, melybe a századvég laza erkölcsisége 
oly mélyen belesülyesztette. Szóval olyan iskolát 
szeretnénk mi minden fokon, mely a századvégi 
hitevesztett ember fiát Istenben hinni, eszménye-
kért hevülni s az örökkévalókért küzdeni ismét 
megtanítaná. 

Igyekezzék tehát az egyetemes tanügyi bizott-
ság az iskolát, főleg pedig a tanító-, a tanár- és 
a lelkészképzést akként reformálni, hogy az embe-
riség tanítói necsak a tudásban tudjanak előbbre 
vinni, hanem hogy a hitben és a kegyességben 
is épí thessenek; hogy necsak jól tanítsanak, hanem 
jól is neveljenek. E végből vezessék vissza isko-
láinkat és a nevelés embereit minden vonalon 
az evangélium amaz életadó kútfejéhez, melyből 
a ki iszik, soha meg nem szomjazik. 

Váradi F. 

Az anyaországi magy. reformátusok énekes-
könyve és templomi közéneklése, 

II. 

A mi már a magyar reformátusok templomi 
közéneklósót illeti, erről sajnosan be kell ismer-
nünk, hogy annak egy részt vontatottsága s a 
zsoltárok ós dicséretek szótagjainak aránytalan 
elnyujtása, más részt pedig azon erősebb hang-
nyomás, mely a közóneklésnél szokásban van, 
épen nem kellemes a fülnek, s például a magyar 
ajkú r. kath. hitfelekezet templomi énekléséhez 
viszonyítva nagyon hát térben marad közkedvelt-
ség tekintetében. 

A halk és lágy hangú templomi éneklés 
sokkal alkalmasabb a valóban érzett szívbeli 
buzgóság, az igaz ós bűnbánó töredelmesség, 
szóval a lelki áhítatosság kifejezésére ós sokkal 
illendőbb a teremtő nagy Isten mindenhatósá-
gának, a Jézus Krisztus váltsága által kiérde-
melt isteni kegyelemnek s irgalmasságnak hité-
hez, az emberi nem bűnösségének s halandó 
voltának érzetéhez, mint a torokszakadtából 
erőtetett fülhasító harsány éneklés, mely kivált 
a nagy ünnepek alkalmával zsúfolásig megtelt 
református templomokat szinte megrázkódtatja. 
Már a Geleji Katona István volt erdélyi refor-
mátus püspök nevét viselő 1649. évi egyházi 
kánonok 98-ika is arra inti a kántorokat, hogy 
ne kiáltozva s mintegy torokszakadtából bőgve, 
hanem az isteni tisztelet szentségéhez illő mér-
sékelt hangon (nec stentorio clamore, vei potius 
boatu, seci modice ac moderata, quae sacris con-
venit, vocis elatione) énekeljenek. 

Néhány év előtt esetleg jele n lévén egy 
falusi r. kath. templomban, az úgynevezett bú-
csú vagyis templomnapi isteni tisztelet alkalmá-
val igazi lelki élvezettel hallgattam az ott fel-
hangzott lágy ós összhangzatos szép éneklést, 
melyben főleg a helybeli kántor által betanított 
közrendű fiatalság kitűnt. 

Magyar ref. népiskoláinknak, melyek ere-
detileg kivétel nélkül mincl egyháziak voltak, 
jelentékeny része már ez idő szerint is köz-
ségiekké ós államiakká alakulván, s így a köz-
éneklósi oktatás és gyakorlat, mely egyházi nép-
iskoláinkban rendszerint mindennap négyszeri 
volt, most már a vallástanítás szűk keretében 
hetenkint alig egy-két órára szorítkozván, ref. 
egyházunkban, kivált az ifjabb nemzedéknél, 
sajnos, mindinkább észlelhető a közóneklésben 
jártasságnak ós gyakorlottságnak hanyatlása s 
azon valóban elszomorító jelenség, hogy a köz-
áhítatosságot emelő összhangzatos templomi és ha-
lotti éneklés kiveszőben van, mert ezt már csak 
az idősebb hitfelek s például fővárosi népes 



gyülekezeteinkben úgyszólván csupán a vidékről 
beszármazott egyháztagok támogatják s így a tem-
plomi egyszólamú közéneklés, mely ott, hol or-
gona van, a jelző orgonahangnak bevárására van 
szorulva, még vontatottabbá s döcögősebbé válik, 
az éneklésben való fülsértő disszonancia pedig 
mindinkább észlelhető, sőt olykor csaknem köz-
botránynyá fajul, míg a művelt osztálybeli egy-
háztagok ajkai többnyire egészen némán ma-
radnak. 

Minthogy már nálunk reformátusoknál a 
külérzékeknek felgerjesztésére nem alkalmas, ha-
nem lelki belső meghatottság s magábaszállás 
élesztésére utalt egyszerű isteni tiszteletet meg-
nyitó és bezáró templomi buzgó közéneklés 
főfigyelmet érdemel s annak összhangzatos fej-
fesztése egyházi életünk érdekében vajmi kívána-
tos és lényeges: nézetem szerint azon máris 
nagyszámú gyülekezeteinkben, a melyeknek nép-
iskolái az egyház közvetlen kötelékéből kilép-
tek, a hitoktatás óráinak jelentékeny része össz-
hangzatos éneklés elsajátítására volna fordítandó, 
mely üdvös cél azonban csak úgy lehetne meg-
közelíthető s fokozatosan elérhető, ha vallásta-
náraink kinevezésénél különös figyelemben ré-
szesülne a most rendszerint számba se vett 
éneklési szakképzettség s ha vallástanáraink is 
az eddig tapasztaltnál több időt szentelnének és 
nagyobb hajlamot tanúsí tanának növendékeik 
énekeltetésére, ha azokat elsőben egyenkint, 
majd hangjuknak s erejöknek megfelelően cso-
portosan begyakorolva igyekeznének velők a négy-
szólamú összhangzatos éneklést megkedveltetni 
s lehetőleg elsajátíttatni. A szabályos és összhang-
zatos éneklés csak úgy érhető el gyülekezeteink-
ben, ha az elébb az ifjú nemzedékben lábra 
kapván és elterjedvén, lassankint és fokozatosan 
az egész gyülekezetre kihat; ezen útat célszerűen 
egyengethetnék, a nagyobb népességű helyeken 
már csaknem mindenütt szervezett dalegyletek, 
melyek világi és hazafias énekek s himnuszok 
összhangzatos zengésével, sőt országos versenyek-
nek is rendezésével ébresztik a hazafiasságot, 
kedveltetik ós terjesztik édes magyar nyelvünket. 

Ezen dalegyletek oly helyeken, hol reform, 
hitfelekezetünk népesebb, nagyobbrészt szintén 
felekezetünkbeli tagokból állván, a már keletke-
zőben levő s örvendetes szaporodásnak indult 
ifjúsági egyletekkel kapcsolatosan bizonyára oda 
is működhetnének, hogy mindkét nemű reform, 
if júságunkat zsoltáraink és dicséreteink négy-
szólamú éneklésére betanítva, gyülekezeteinkben 
a templomi összhangzatos közéneklés alapját meg-
vetnék s azt fokozatosan fejlesztenék. 

Addig is azonban, míg templomi közéneklé-
sünk összhangzatosabbá s így kellemesebbé tétele 

előbbre haladhatna, szükségesnek tartanám, hogy 
— miután a templom nem az éneklés betanu-
lására rendelt hely — énekvezéreink, illetőleg 
lelkészeink jobban megválogatnák a közéneklésre 
kitűzött zsoltárokat ós dicséreteket s e célra 
csakis azokat használnák, a melyeknek melódiái 
a gyülekezetek tagjai előtt ismertebbek lóvén, a 
most gyakorta észlelhető botrányos disszonáncia, 
illetőleg a hivek nagy részének némán maradása 
lehetőleg elkerültetnék. 

A szövegileg kijavítandó zsoltárok újabb ki-
adásánál végre célszerűnek mutatkoznék az egyes 
zsoltárok fölé ezeknek tárgyát is röviden jelezni, 
mint énekeskönyvünk régibb kiadásainál szokás-
ban volt, mert ez — habár jelenlegi énekesköny-
vünk elején a zsoltároknak bizonyos idők és 
alkalmatosságok szerint való elrendezése táblá-
zatosan ki van is tüntetve — a gyakorlatlanabb 
énekvezérek bővebb tájékozódását s különösen 
a bezáró közéneklésnek a megtartott egyházi 
beszéd tartalmához könnyebb alkaimazhatását 
előmozdítaná. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

A hivek lá togatásának szükségessége, 
eredete és gyakor lásának módja. 

Elöljáróban helyénvalónak látom a speciális lelki 
gondozás szükségességét egész általánosságban indokolni. 
Hogy ezt meggyőzően tehessem, a keresztyén gyülekezet 
mivoltára irányzóm a figyelmet. Pál és Péter apostolok 
azt tanítják, hogy az anyaszentegyház a Jézus Krisztus 
teste, ő az anyaszentegyház feje, a benne hivők pedig 
tagjai annak. Ily szoros összetartozandóság lévén az anya-
szentegyház egyes tagjai között: nyilvánvaló, hogy ezek 
nem vallhatják ezt a kaini elvet: »avagy őrizője vagyok-e 
én az én atyámfiának?* Ellenkezőleg: testvéri szeretettel 
kell vigyázniok egymásra; szent komolysággal kell töre-
kedniük arra, hogy folyton-folyvást épüljön bennük is, 
másokban is, általuk is, mások által is a Krisztus teste, 
az anyaszentegyház. Egytől-egyig buzgólkodniok kell, hogy 
mindnyájan eljussanak a hitnek és az Isten fia ismere-
tének egységére; hogy növekedjenek abban, a ki fő, t. i. 
a Krisztusban és legyenek teljes férfiakká a Krisztus álla-
potának mértéke szerint. 

igaz ugyan, hogy első sorban mindenki maga fele-
lős a saját lelke üdvéért; mert »mindenikünk maga ád 
számot ő magáról Istennek* (Róm. 14 : 12). Első sorban 
mindenki maga tartozik ügyelni magára; maga tartozik 
vigyázni, hogy el ne essék ; mindenkinek magának kell 
keresni az Istennek országát. Ennek az első kötelességnek 
legfőbb gondját senki se veheti le a más válláról; min-
den egyes maga tartozik azt emelni. Ez bizony igaz. Azon-
ban a mikor ezt az igazságot megerősítjük, ugyanakkor 
ki kell emelnünk azt is, hogy annál a szolidaritásnál fogva, 
a melyben a hivők, mint a Krisztus testének tagjai van-
nak, bizonyos mértékben mégis megosztják egymás közt 
e felelőséget és gondot. Az igaz keresztyén testvéri sze-
retet ugyanis nem nyilvánulhat csupán negatív irányban 
és nemcsak azt követeli meg minden egyestől, hogy tar-



tózkodjék bármi oly dolognak elkövetésétől, a mi meg-
botránkoztatná a testvérek lelkiismeretét, vagy a miben 
azok megütköznének; hanem positive azt is követeli, hogy 
a neki adatott lelki ajándék mértéke szerint vigye őket 
előbbre a lelki épülésben. »A mint minden ember vette 
az ajándékot, azonképen sáfárkodjatok abból egymásnak, 
mint az Isten különféle ajándékainak jó sáfárai* (1. Pét. 
4 : 10). Jóakaratú intés, feddés, szives útbaigazítás, taní-
tás, minden szent atyafiakért való könyörgés ezek azok a 
közkötelességek, a miknek teljesítése által Isten kegyelme 
mellett minden egyes részt vehet abban a nagyszerű mun-
kában, a minek folytán az anyaszentegyház tagjai mind 
jobban-jobban átalakulnak a Krisztus ábrázatára s létrejő 
bennük az az indulat, a mi volt a Krisztusban; a minek 
folytán mint élőkövek felépíttetnek azzá a lelki házzá, a 
melyben lakik a Krisztus. És ha kötelessége ebben a mun-
kában részt venni minden egyesnek, mennyivel inkább 
kötelessége az magának az egyháznak, a gyülekezetnek. 
Ugyanazon indokoknál fogva nem lehet, nem szabad hát az 
egyháznak, közelebbről az egyes gyülekezetnek közönyen 
viselkedni tagjainak lelki élete iránt. Azonban, mint sok 
más teendőit, úgy az e körbe tartozókat se végezheti a 
gyülekezet, mint egész, mint rendezetlen tömeg, hanem 
szüksége van bizonyos organumra, e munkának élő, bizo-
nyos közegre. Első sorban a lelkész ez az orgánum. Általa 
teljesíti az egyház azt az anyai, illetőleg testvéri köteles-
séget, a mire minden egyes keresztyén kötelezve van a 
másikkal szemben, t. i. hogy őrizője, tanácsadója, gyámo-
lítója legyen neki. 

A dolog tehát tényleg úgy áll, hogy az egyetemes 
papság elvénél fogva minden egyes keresztyén köteles a 
nyert lelki adományhoz képest a hitben előbbre vinni felebará-
tait s mindig fokozottabb mértékben azokat, a kik hozzá kö-
zelebb és közelebb állanak. Tehát a szülők gyermekeiket, a 
tanítók tanítványaikat, a barátok, a házastársak és ez egy 
ugyanazon gyülekezet, illetőleg felekezet tagjai egymást. 
A lelki gondozás tehát egyetemes keresztyén kötelesség. 
A dolog természete azonban azt kívánja, hogy a mint 
az egyetemes papság elvének fentartása mellett egy bizo-
nyos egyén különösen megvan bízva a prédikálással, a 
szent cselekvények végzésével, a konfirmándusok oktatá-
sával, úgy a lelki gondozással is különösen meg legyen 
bízva valaki. S ugyan ki lehetne ez más, mint a ki az 
Isten titkainak sáfáraként működik a gyülekezetben; ki 
lehetne más, mint a kinek olyan szép neve van: a lelki-
pásztor?! Igen, a gyülekezet a lelkipásztort bízza meg a 
különös lelki gondozás gyakorlásával; neki különösen 
jogává és kötelességévé teszi ezt. A miből önként követ-
kezik, hogy a mikor a lelkipásztor a gyülekezet egyes 
tagjaihoz közeledik a végből, hogy valami lelki gyümöl-
csöt teremhessen náluk: akkor ő nem mint magánember 
jő hozzájuk, hanem mint a gyülekezet megbízottá; tehát 
a gyülekezet nevében. (Achelis: Praktische Theol. I. 432.) 
Benne és általa tulajdonkép maga a gyülekezet, ez az 
atyafiúi közösség gondozza, őrzi óv egyest, a ki talán 
testileg, talán lelkileg beteg. 

E véleményünkkel teljesen a biblia alapján állunk 
s hivek vagyunk az ős keresztyénség álláspontjához. (V. ö. 
Efézus 4 : 7, 16; 6: 18,19; Róma: 14: 13; Máté: 18:6; 
1. Kor. 8 ; 9; 1. Péter 4 : 10; Zsid. 10: 24, 25; Galilei 
6 : 1 ; Jak. 5: 19, 20; Gal. 2 : 11—17; Ap. cs. 26: 29; 
1. Tim. 2 : 1 s köv.) 

Köstlin szerint (Die Lehre von der Seelsorge, 9,10.1.) 
az ős keresztyénség a lelki gondozás kötelességét követ-
kezőleg fogta fél: »Felebarátaink lelki üdvéért való fele-
lősségünk és így az a kötelességünk, hogy intés által has-
snnk rájuk és Istennél hathatósan könyörögjünk érettük, 

ahhoz képest lesz mindig nagyobb és nagyobb, minél 
inkább mi ránk, a mi lelki gondozói fáradozásunkra van-
nak azok utalva, akár a természeti összeköttes (szülők és 
gyermekek, rokonok, hásastársak) akár a hivatalos állás-
nál fogva. A gyermekeknek legközelebbi hivatott gondozói 
az apa és anya. Különös súlylyal nehezedik az egyesek 
üdve azoknak lelkiismeretére, a kikre mások előtt bízatott 
az üdvösség útját föltáró üdvigének közvetítése, akár kü-
lönös isteni ajándék (1. Kor. 12 : 8—28), akár egyenes 
elhívás által. (Eféz. 4 : 11.) így első sorban magukra az 
apostolokra és azokra, a kiket ők a gyülekezetben az ige 
szolgálatára beállítnak. De nem azért viselik ám a különös 
felelősséget azoknak üdvéért, a kik gondjaikra bízattak 
és nem azért nagyobb ám az ő lelki gondozói kötelessé-
gük ezek iránt, mintha a rájuk bízottak üdve az ő sze-
mélyükhöz, vagy az ő hivatalos tevékenységükhöz, mint 
ilyenhez volna kötve, mintha kizárólag nékik kellene köz-
vetíteni az üdvöt azok részére, hanem azért, mert ők 
hivatásszer üleg vannak megbízva ama tevékenységgel, a 
mely a leghatékonyabban gyámolítja, ébren tartja, jó útra 
vezeti az egyesnek az ő saját lelke üdvéért való gondját, 
ébreszti és táplálja a belső életet, t. i. az ige szolgálatá-
val és mert rájuk bízatott az üdvnek leghathatósabb esz-
köze, az üdvige. Tehát annál az alapelvnél fogva nagyobb 
az ő felelősségük, hogy a kire sok bízatott, sokat várni 
attól. Mert nem az apostol, nem a pásztor, nem a tanító, 
nem a próféta üdvözít, hanem egyedül az üdvige, illető-
leg az abban nyilvánuló és a lelkekre ható isteni lélek. 
A hívőknek, ha idvezülni akarnak, nem a lelki gondozó 
személyével van dolguk, hanem az Úr igéjével, a mit a 
lelki gondozó nekik nyújt; Istennek lelkével, a mi az ő 
igéjében hozzájuk szól. Az Úrhoz utasítani, benne meg-
erősíteni. az ő képmásaivá képezni a hívőket: ez a fel-
adat ; ennek módszere egyedül az ige hirdetésében áll« 
(Ap. Csel. 20: 20; Bóm. 10: 17). 

Fölebb azt mondtam, hogy a gyülekezetnek a külö-
nös lelki gondozás teljesítésében első organuma a lelkész. 
Ezzel már jeleztem, hogy vannak más organumai is; ezek 
a presbyferek. Egyházi törvényünk 27. §-ának 1., 2., 3., 
4. és 7. pontjai valóban szépen rámutatnak mindarra, a 
mit a lelki gondozás terén a presbytereknek tenniök kel-
lene. Ne szóljunk most arról, hogy mennyire csak külső-
leg tesznek eleget az e pontokban eléjük szabott kötel-
meknek ; holott itt áll ám igazán, hogy lélek az, a mi 
megelevenít. 

Az eddigiekben eléggé indokolva van a keresztyén 
gyülekezet fogalmából, hogy a különös lelki gondozás egye-
temes keresztyén kötelesség ugyan, de a dolog természe-
ténél fogva mégis kell lenni egy különös organumnak, a 
mely hivatásszerűen gyakorolja azt. Indokolva van, hogy 
ez az orgánum első sorban a lelkész, másodsorban a 
presbyterium. 

Miután a híveknek házanként való meglátogatása is 
egy módja a különös lelki gondozásnak: ennélfogva álta 
lánosságban indokoltnak tarthatjuk már ezt is. De pró-
báljuk meg különösen is indokolni és pedig a lelkészi 
hivatal hű betölthetése szempontjából. 

A lelkész, mint prédikátor a Jézus Krisztusban megjelent 
üdv hirdetésére hivatott el. Kötelessége, hogy a hitetleneket 
hozza a hitre; a közönyöseket, az álmodozó tévelygőket 
hitre ébreszsze; a kik még állnak, azokat erősítse meg, 
hogy el ne essenek; a kik buzgólkodnak az Úr dolgai-
ban, azokat segítse hitéletük továbbépítésében. E munká-
ban első eszköze az Isten igéje, az evangeliumi tanok. E 
tanok azonban oly általános és örök igazságok, a mik 
minden időre szólnak, mindenkire egyformán tartoznak. 
És mégis feladata minden prédikátornak úgy hirdetni eze-



ket az általános igazságokat, mintha épen csak az ő gyü-
lekezete viszonyaira való tekintettel, épen az ő hallgatói 
szükségeihez mérten írták volna meg azokat a szentírók. 
Neki mindig az ő gyülekezete értelmi fejlettségéhez, fel-
fogó képességéhez és erkölcsi állapotához alkalmazottan 
kell hasogatni az igét. Ebben áll a prédikátori művészet. 
E végből azonban szükséges ismernie gyülekezete tagjai-
nak összes életviszonyait. Itt igazán áll, hogy a részek 
ismerése nélkül sehogyse lehet tökéletes az egész isme-
rése. Ez ismeretre azonban csak személyes érintkezés, a 
családok meglátogatása űtján tehet szert, kivált ha egé-
szen fiatal vagy új lelkész a gyülekezetben. Igaz ugyan, 
hogy a gyülekezet tisztes véneitől is sok olyan értesülést 
kaphat a lelkész, a minek mint prédikátor igen nagy 
hasznát veheti, De az is igaz ám, hogy a mások szeme 
soh'se pótolja a magunk szemét. Azt se szabad feledni, 
hogy nem fontos és nem értékes ám a lelkészre nézve 
mindaz, a mi magában véve feltűnő és elég érdekes. Vi-
szont sok olyan dolog, a mi magában véve csekély s 
annak is látszik mások előtt, a lelkész előtt valláserkölcsi 
szempontból igen figyelemre méltó. Megeshetnék hát, hogy 
a különben igen jóindulatú, tisztes presbyterek egész csomó 
olyan dologról értesítenék lelkészüket, a minek rá nézve 
semmi értéke se volna; viszont elhallgatnának nem egy 
dolgot, a mit igen értékesíthetne működésében, kivált ha 
oly fogyatkozásokról kellene szólniok, a mik ő bennök is 
megvannak (Oosterse: Praktische Theol. I: 203. 1.) 

De hát mint katechéta és mint liturgus megoldhatja-e 
feladatát teljes sikerrel, ha nincs igazán bizalmas, lelki 
atyai viszonyban híveivel ? Ha nem ismeri a családokat, 
s nem tudja, egészséges avagy romlott levegőt szíttak-e 
azokban a katechumenusok, tehát azt se tudhatja, hogy 
melyek azok a bűnök, a mik mint buján termő gaz el-
fedik a gyermeki szivet az evangelium fénye és me-
lege elől, a miket hát ki kell onnan gyomlálni s mik 
azok az erények, a miket egészen újból kell plántálni, 
ismét melyek azok, a miket csak öntözni ápolni kell, hogy 
el ne pusztuljanak, sőt szépen kifejlődjenek?! Költhet-e 
odaadó bizalmat maga iránt a gyermekekben, ha a szü-
lőknél hiányzik az ? Egyes esetekben talán, de általánosan 
már semmikép se. Vájjon mint liturgus eltalálhatja-e azt 
a hangot, a mi teljes visszhangot szül az imádkozókban; 
kiöntheti-e Isten szine előtt a megkeseredett szív pana-
szát, zengheti az örvendező lélek háláját, ha nem tudja 
mi szorítja a gyülekezeti tagok szivét, avagy micsoda 
öröm dobogtatja azt? Végezheti-e avagy csak a konfir-
mációt is úgy, hogy nagy lelki épülésükre szolgáljon az 
a felnőtteknek is, gyermekeknek is; képes-e olyanná tenni 
ezt a magában véve is magasztos ünnepélyt, hogy oda, 
mint üdítő forráshoz szinte seregeijenek hívei, ha nem 
tudja, hogy a szívnek mely húrjait pendítse meg?! 

Társadalmi, polgári szereplésben se számíthat a lel-
kész hívei odaadó támogatására, hogy ha azok nem látják, 
hogy komolyan törekszik megismerni viszonyaikat, anyagi 
és szellemi szükségeiket; ha nem törekszik megismerni, 
hogy mi fáj nekik és mitől remélnek gyógyulást? Rövi-
den szólva, nem számíthat hívei kitartó támogatására, ha 
ezeknek nincs kellő bizalmuk hozzá. 

íme kétségtelen, hogy magára a lelkészre nézve is 
életszükség, hogy családonként, házánként, egyénenként 
ismerje meg híveit. 

(Folyt, köv.) Kiss József. 

. I S K O L A Ü G Y . 
A tanítói ötödéves korpótlékok érdekében. 
Körlevél a kecskeméti evang. reform, egyházmegyébe kebelezett 

gyülekezetek presbyteriumaihoz. 

A tanítói ötödéves korpótlékok fizetése már-már ese-
dékessé válik. 

Az 1893. évi XXVI. orsz. törvénycikk 2-dik §-ában 
megállapított ötödéves korpótlék ugyancsak 1898-ik év 
október l-jén lesz fizetendő a tanítóknak, mind a mellett 
ezen ötödéves korpótlékok előteremtésére nézve, az intéz-
kedéseket megtenni az egyházi hatóságoknak halasztha-
tatlan kötelességük. 

Már maga az állami kormány felhívja erre figyel-
münket, midőn a községi elöljáróságok útján folyó évi 
január közepén beszedett jelentésben, magát e tekintetben 
értesíttetni kívánta. A jelzett időben ugyanis ezen cím 
alatt »A vallás- és közoktatásügyi miniszter ügyköre tár-
gyában évi jelentés*. III. szakaszának 6-ik pontjában ezt 
kérdezi: »A tanítók ötödéves korpótléka minden iskolánál 
biztosítva van-e?« 

1897. jan. 28-án 2664. számú köriratában pedig arra 
hívja fel a vallás- és közokt. miniszter úr a vármegyék 
közigazgatási bizottságait, hogy készíttessék el azon köz-
ségi és felekezeti tanítóí állomások kimutatását, a melyek-
nek fentartói az ötödéves korpótlékot csak úgy lesznek 
képesek tanítóik számára kiszolgáltatni, ha erre állami 
segélyt nyernek. 

Majd az egyes vármegyék közigazgatási bizottságai 
tesznek egyenes kérdést és kívánnak nyilatkozatot az 
ötödéves tanítói korpótlékok fizetésének módozatai tár-
gyában ; sőt ezek egyike Jász-Nagy-Kun-Szolnok várme-
gye január 30-án egyenesen főt. és mlgos püspök urat 
kereste meg e tárgyban és kérte lehető gyors intézkedésre. 
302. sz. a. nevezetesen utasítaná az iskolafentartó egy-
házakat. hogy ide vonatkozó határozatukat febr. végéig 
J.-N.-K.-Szolnok vármegye hatóságához beterjeszszék. 

Ft. és mlgos püspök úr febr. 9-én 183. sz. a. gyors 
intézkedés végett e megkeresést és vármegyei végzést 
egyházmegyénk esperesi hivatalához küldötte meg. 

Ezen püspöki felhívás folytán febr. 10-én 47. sz. a. 
kiadott esperesi körlevél már figyelmeztette a kebelbeli 
egyházakat, hogy e fontos ügyben az ötödéves tanítói kor-
pótlékok előteremtésének tárgyában az intézkedés halaszt-
hatatlanná vált. 

Minthogy pedig ez a súlyos anyagi áldozatokkal és 
nagy felelősséggel járó ügyben való intézkedés felette fon-
tos, de halaszthatatlan is, szükségesnek látszott az egy-
házmegyei tanügyi bizottság összehívása, hogy az egyes 
gyülekezeteknek, illetőleg presbyteriumoknak tájékozással 
szolgálhassunk. 

Az egyházmegyei tanügyi bizottság a mai napon, 
(1897. febr. 24-én) összeülvén, a következő tájékozást 
nyújtja és utasítást adja, a kebelbeli egyházak presby-
teriumainak. 

I Tájékozás a tanítói ötödéves korpótlékokat illetőleg. 

A) A tanítói ötödéves korpótlékok fizetését az 1893. 
évi XXVI. orsz. törvénycikk rendeli el. 

Ide vonatkozó §-ai a következők: 2. §. »Az összes (te-
hát úgy az állami, községi,mint a felekezeti) elemi népisko-
lák tanítói, 50 (ötven) forint ötödéves korpótlékban része-
sülnek, a mely öt ízben válik esedékessé és 250 frtig 
emelkedhetik. 



E korpótlék a 300 frtnál nagyobb fizetésbe be nem 
számítható. 

E korpótlék alapját képező szolgálati idő azonban 
csak a jelen törvény hatályba lépésével veszi kezdetét. 

Egyes iskolafenntartóknak a korpótlékra vonatko-
zólag már fennálló, vagy ezután alkotandó szabványai 
jelen rendelkezés által nem érintetnek, ha azok a taní-
tókra nézve legalább is ezen §-ban megállapított mérvű 
kedvezményt biztosítják*. 

Ne vélje tehát egyetlen egy presbyterium, presbyter 
sőt egyháztag se, hogy ezen korpótlék alól valahogy men-
tesülni lehet, vagy azzal, hogy a tanítói fizetés bármeny-
nyivel haladja is a 300 frtot, az eddig érvényben álló 
nagyobb fizetésbe betudható, vagy abból leszámítható! 

Ne vélje senki, hogy a tanítói fizetések lejebb szál-
líthatók az ötödéves korpótlék mellett, vagy bármely ürügy 
alatt is; mert ezt az 1868. XXXVIIL t.-c. 144-ik §-a 
nem engedi, világosan kimondván, hogy »a hol a 
tanítók a 142-ik §-ban kitett összegeknél (rendes tanítók-
nál 300 frt stb.) nagyobb fizetést húznak: ott annak él-
vezetében ezentúl is meghagyandók!« Sőt ezen 142-ik §. 
hatályát az 1893. évi XXVI. törv.-cikk 1-ső §-a a hitfe-
lekezetek által fentartott rendes és segédtanítókra is 
kiterjeszti. 

Ne vélje senki, hogy zsinati egyházi törvényeink is 
másképen intézkednének, mint az országos törvény; mert 
az 0 Felsége a király által, 1893. december 29-én szen-
tesített egyházi törvény 435-ik §-a ugyanezekkel meg-
egyezik, világosan kimondja: >a hol az eddigi fizetések 
az itt megállapított (rendes tanítóknál 300 stb., segédta-
nítóknál 250 frt stb.) minimumnál nagyobbak, ott azok 
le nem szállíthatók*. 

JB) Az ötödéves tanítói korpótlékok fedezéséről a 
a hivatott 1893. XXVI. törv.-cikk 14-ik §-a szól ekképen: 

»14. §. Ha a jelen törvény 2-ik §-ában megállapí-
tott ötödéves korpótlékokat az iskola fent ártók saját ere-
jükből szolgáltatni nem képesek, illetőleg a községi isko-
lákra nézve az 1868. évi XXXVIII. törv.-cikk 35. §-a 
alapján kivethető iskolai pótadó ki van merítve a legki-
sebb tanítói fizetés kiegészítését szabályozó eljárás alkal-
mazásával az iskolafentartók a korpótlékok fedezése cél-
jából is állami segélyben fognak részesülni, mely esetben, 
ha a korpótlék címén adott évi segély 90 frtra rug, az 
előző 13-ik §., az esetben pedig, ha a korpótlékra és a 
fizetés kiegészítésére igénybe vett segély együttvéve 90 frtig 
terjed, a 11. és 12. §§. rendelkezései alkalmazandók*. 

Ezen §§-ok szerint az állami segély igénybe vétele 
mellett, terjedjen az 60 frtig, vagy feljebb, az állami be-
avatkozás kikerülhetetlen. A megválasztott tanítót vagy 
tanítókat állami jóváhagyás végett föl kell terjesztem, a 
tanítók elleni esetleges fegyelmi eljárást az állam ellen-
őriziesetleg abban biztosa által részt is veszen! 

Gondolja meg tehát minden egyházközség, min-
den presbyterium, hogy az állami segély igénybe vétele 
— őszintén szólva —• az egyházi önkormányzat némi sérel-
mével já r ! 

G) Az ötödéves korpótlékok fizetéséről. Az 1893. 
XXVI. törv.-cikk 2-ik §-a megmondja, hogy ezen korpót-
lék a hivatott törvény hatályba lépésével veszi kezdetét. 
Ezt a törvényt 1893. aug. 13-án szentesítette ő Felsége 
a király; kihirdettetett az »Országos törvénytárban* 1893. 
szept. 10-én és így az első ötödéves korpótlékot fizetni 
kell 1893. szept. 10-től számított öt évre vagyis 1898. 
szept. 10-én, mely időpontot a hivatolt törvény végrehaj-
tása tárgyában kelt vallás- és közoktatásügyi utasítás 
1898. október l-ig tolja ki. (24. lap.) 

A fizetés ideje tehát 1898. október 1-ső napján kez-
dődik. 

Nehogy valaki ezen időpont távolsága által elámít-
tassa magát, mintha az intézkedésre nézve még nagyon 
is sok idő volna, idézzük a hivatolt miniszteri utasítás 
következő szavait: 

»A törvényhatósági közigazgatási bizottságok 1898. 
április hó végéig figyelmeztessék a községi iskolaszékeket 
és a felekezeti iskolai hatóságokat, hogy a korpótlékot a 
tanítók részére biztosítsák, vagy ha erre nem képesek, 
államsegély engedélyezése végett 1898. évi június hó .végéig 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez forduljanak*. 

Az egyházmegyei tanügyi bizottság azon nézetben 
van, hogy az ötödéves korpótlék állami segélylyel való 
fedezése tárgyában, nem egves gyülekezetenként, nemcsak 
egyes traktusonként, sőt nem is egyes egyházkerületen-
ként, hanem konventi úton kellene sürgetni és azt esz-
közölni! Ezen nézetét támogatja a ft. dunamelléki ev. ref. 
egyházkerület 1896. októberi közgyűlése 36. jegyzőkönyvi 
számának 13-ik pontja, mely ez ügyet konventi tárgyul 
tűzte ki. 

Egyházmegyei gyűlések évente rendesen egyszer tartat-
nak, ugyanígy a kerületi s konventi gyűlések is: ha tehát 
az egyetemes föllépésre az előkészületeket idején meg nem 
teszszük: az időből ki fogunk kopni s gyülekezeteinkben 
a korpotlékok fedezve nem lesznek s alkalmat adunk a 
közigazgatási hatóságok föllépésének ellenünk. 

II. U t a s í t a s . 

Nem lévén idő az egyházmegyei közgyűlés össze-
hívására, hogy a kebelbeli gyülekezetek tanácstalanul ne 
maradjanak, a fentebbiek nyomán utasításaink s tanácsaink 
a következők : 

1. Vizsgálja meg minden presbyterium: van-e gyüle-
kezetének valami oly alapja, melyből az ötödéves tanítói 
korpótlékok fedezhetők lennének ? 

2. Ha ily alapja nincs, nézzen utána, igénybe vette 
— a községi hatóság az 1868. XXXVIII. t.-c. 35. §-ában 
az állami adók után iskolai célokra szedetni engedett 
5 % - ° s iskolai pótadót s ha nem vette: vegye igénybe 
vagy véttesse igénybe ezt. 

3. Ha ezen 5°/0-os pótadót igénybe nem veheti: 
kisértse meg az 1868: XXXVIII. t.-c. 11. §-ának alkalma-
zását, mely ekképen szól: »A hitfelekezetek... az általuk 
felállított tanintézetek fentartására hiveik anyagi hozzá-
járulását igénybe vehetik a saját képviseletök által meg-
határozott módon és arányban*. 

4. Ha ez sem sikerül, folyamodjanak állami se-
gélyért. 

Az állami segély megnyeréséhez a folyamodvány 
mellé a következő okiratok szükségesek: 

1. A hitközség (egyházközség), valamint az iskola 
szabályszerű költségvetésének fölterjesztése annak igazolása 
végett, hogy a hitközség (egyház) nem rendelkezik fede-
zettel a tanítói fizetés törvényszerű fedezetének (korpótlé-
kot is érti) kiszolgáltatására. 

2. A tanító eddigi díjlevelének eredeti példánya. 
3. A tanítói oklevél (hiteles másolat). 
4. A községi elöljáróságnak a járási főszolgabíró 

(rend. tan. város polgármestere) által láttamozott nyilat-
kozata a hitfelekezet szegénységéről. 

5. Az illető iskolába járó gyermekek számának hite-
les, a községi elöljáróság által igazolt kimutatása*. (Minisz-
teri utastíás 17. §. 18. lap.) 

Ha az iskolafentartók 1898. június hó végéig nem 
kérik az állami segélyt: akkor a községi elöljáróság az 



érdekelt fél panaszára vagy hivatalból feljelentés eseté-
ben az iskolafentartó polgári, vagy hitközség (egyház) 
ellenében foganatosítandó végrehajtás útján . . . fogja azt 
behajtatni. (Miniszteri utasítás 16. § 17. lap.) 

A fentebb érintett egyetemes föllépés, illetőleg az ál-
lami segély sürgethetése céljából szükséges tudni a fede-
zendő korpótlék összegének nagyságát. Erre nézve gyors 
összeírás szükséges, mely célból a szétküldendő rovatos 
ív rovatai pontosan betöltendők. 

Anyaszentegyházunk s gyülekezeteink közjava vezette 
az egyházmegyei tanügyi bizottságot ezen tájékozás és 
tanácsló utasítás kibocsátására. Az országos törvény mind-
nyájunkkal parancsol s az országos törvény végrehajtá-
sából származó mindennemű mulasztásért a felelősség 
arra fog hárulni, a ki a mulasztást el fogja követni. 

Atyafiságos üdvözlettel a kecskeméti ev. ref. egy-
házmegyei tanügyi bizottság s annak nevében: 

Ádám Kálmán, 
esperes. 

T Á R C A . 

Két anya harea a XVII. században. 
Felolvastatott a nagyszombati vallásos estén 1896. nov. 29-én. 

(Vége.) 

A menyegzői mámor nemsokára elszállt s a két 
nő: az élemedett anya s az ifjú feleség közt kitört a fél-
tékenység a közös birtokért, Thurzó Imre szeretetéért. Már 
temperamentumuk, gondolkodásuk különbözött egymástól 
s ez a különbözőség a kölcsönös érintkezés folytán nem, 
hogy enyhült volna, de még inkább élesedett. Az ifjú 
menyecskét nem érdekelték a vallási viták, mikért az öreg 
matróna lelkesedett^, magába vonult s midőn férje a háztól 
távol harcolt Bethlen lobogója alatt, a természet kebelén 
halászgatásban, gombaszedésben keresett orvosszert az 
elhagyottság ölő mérge ellen, vagy a csendes magány 
óráin naplójába jegyezgetett. Gyakran kellett éreznie az 
egyedüllét terhét és unalmát; özvegy volt özvegyi fátyol 
nélkül. Csak első leánykája, Erzsébet születése után eny-
hült némileg sorsa. A két asszony viszonya épen nem 
volt bizalmas; ritkán laktak együtt s érintkezésük udvarias 
volt, de minden melegség és ragaszkodás nélkül. Leplezett 
idegenkedéssel nézték egymást s folyton versenyeztek azért 
hogy kié legyen az ifjú Imre szivében az elsőség. A fiatal 
nőt nagyon bántotta az, hogy férje mindig anyjával leve-
lezett s róla csak az utóiratokban tudakozódott; naplójá-
ban gyakran elárulja elégedetlenségét a miatt, hogy anyja 
kedvéért mellőzi s országos ügyekben csak anyjával ta-
nácskozik, terveit csupán vele közli. Az özvegy nádorné 
neheztelt »halvánvképű« menyére azért, hogy nem vett 
részt időtöltéseiben, keveset törődött a vallás ügyeivel, 
e helyett horgászott a Zsilinka patakban s gombát sze-
degetett a rajeci hegyek lejtőin Tény, hogy Krisztina nem 
igen járt az özvegy kedvében, hozzáintézett levelei szer-
felett hidegek, alig tudósítja valamiről, ámbár néha, de 
nagy néha látszik soraiban némi alkalmazkodó szándék. 
Egy ízben pl. a hricsói pap betegségéről tudósítja napát, 

midőn Lietaván időzött s elismerőleg teszi hozzá, hogy 
»kár érte, mert jól tudott prédikálni*. Míg a két viszál-
kodó fél szeretetének közös tárgya, Thurzó Imre élt, el-
fojtották mély gyűlöletüket. Czobor Erzsébet hatalma tuda-
tában kíméletlen volt gyenge akaratú menye iránt s Nyáry 
Krisztina tűrt, remélve, hogy sorsa változi fog. Azonban 
Thurzó Imre rövid fényes pályafutás után 1621. őszén 
23 éves korában meghalt s benne kidőlt a család és az 
egyház legfőbb támasza. A két nő még egyszer utoljára 
találkozott egymással a közösen szeretett halott koporsó-
jánál, azon túl mindinkább elváltak egymástól útjaik. Mi-
dőn Krtsztina második gyermeke, a ki atyja halála után 
született, szintén leány lett, Czobor Erzsébet elkeseredése 
nem ismert határt; gyűlölte, utálta gyenge testalkatú menyét, 
hogy egyetlen fiának nem tudott fiörököst adni. A fiata-
lon, özvegyen maradt asszony nem tartózkodott többé, 
nyíltan kimutatta ellenszenvét napa iránt. Egyszer elhagyta 
a Thurzó várat, hazament anyjához Kisvárdára; nem-
sokára eldobta az özvegyi fátyolt, eldobta a tisztelt Thurzó 
nevet s felesége lett Eszterházy Miklósnak, az ellenrefor-
matio vezéralakjának. Érdekes ez a levél, melyben Czo-
bor Erzsébetet eljegyzéséről tudósította. Hideg, udvarias 
levél ez, melynek minden sora elárulja, hogy íróját inkább 
a kötelességérzet vezette, mint a figyelem. »Mivel hogy az 
Úristen három dolgot magának választott, azok közt egyiket 
az szent házasságot, mivel hogy ezért az Úristen rendelé-
sének akaratjának senki ellene nem állhat; azért hogy 
mivel szerelmes asszonyom anyámnak tetszett az az én 
szerencsém, kit az én Istenem az én gyámoltalan, árva 
állapotomban nekem mutatott: kötelezem azért magamat 
a szent házasságra az tekintetes és nagyságos gróf Esz-
terházy Miklós úrnak, mely szerencsémet, állapotomat, 
hogy Nagyságod is megértse, nem mások, hanem magam, 
levelem által akartam Nagyságodnak mentül hamarább 
lehet, értésére adni*. Valamivel utóbb megtagadta hitét s 
áttért a katholikus vallásra. Az öreg Thurzóné, a ki belá-
tott a menye lelkébe, a ki a hithagyást a legszörnyűbb 
bűnnek tartotta, nem bízhatta reá a leánykák nevelését, 
magánál tartotta őket Lietaván-Hricsón, e hozzáférhetet-
len sziklafészkekben s lelkökbe plántálta egyháza szere-
tetét. Lelkiismeretén kívül elköltözött kedveseinek emléke 
is kötelezte őt erre; fiának utolsó szava — titkára feb 
jegyzése szerint — az volt: »én igaz ágostai hitvallású 
vagyok*. Roppant haragra gyuladt, midőn Nyáry Krisztina 
újabb nászáról értesült, indulata első kitörésben vissza 
akarta tartani hozományát, csak öcscse Czobor Mihály 
tanácsára enyhült meg annyira, hogy a gyűlölt asszony 
»holmiját* elvitette Lietaváról. Haragjába félelem is ve-
gyült. Érezte, hogy Nyári Krisztina követelni fogja gyer-
mekeit s Eszterházy az árvák örökségét. Azonban nem 
csüggedett el, a támadókkal szemben védőket keresett; 
hogy annál könnyebben ellenállhasson, elfoglalta az árvái 
örökös főispánságot, mely a Thurzók birtoka volt s kör-
levelekben kérte a vármegyék támogatását. Lelkét meg-
döbbentette az a gondolat, hogy szerette unokáit elveszíti, any-
juk katholikusokká neveli őket s egykor majd pirulva 



fogják emlegetni eretnek apjukat, nagyanyjukat. Másrészt 
Nyáry Krisztina nem mondhatott le gyermekeiről, kiket 
szíve alatt hordozott s a kik »az özvegység gondos, bús 
állapotát* enyhítgették. A harc elemi erővel tört ki kö-
zöttük. Eszterházy királyi meghatalmazásra elfoglalta Bitt-
sét, a melyhez az özvegyet legédesebb emlékei csatolták; fele-
sége pedig napról-napra sürgette, hogy bocsássa hozzá leány-
káit, ellenszegülés esetére Eszterházy erőszakkal fenyegetőd-
zött. De a hőslelkü asszony tántoríthatatlan maradt; az aggo-
dalom és kétségbeesés új fegyvert adott kezébe. Legyőzve 
ellenszenvét, nyájasságtól áradó levelet irt menyének ; biz-
tosította, hogy leánykái a legjobb gondviselés alatt van-
nak s kérte, hogy ne veszélyeztesse drága egészségüket 
a téli utazással. Hivatkozik fájdalmára; a ki annyit veszí-
tett, szüksége van vigasztalásra, hagyja nála unokáit, a 
kiknek minden vonása feledhetetlen fiára emlékezteti. Más 
levelében, midőn kedvező híreket hallott, [kereken meg-
tagadja a gyermekek kiadását, mert atyjok vallásában 
akarja őket felnevelni. Három évig állt ellent minden ké-
résnek és fenyegetésnek, a királyi parancsnak, mert az 
utolsó protestáns nádor, Thurzó Szaniszló pártját fogta. 
De ennek halála után a rendek Eszterházyt a gyűlölt 
ellenséget választották nádorrá. Az elhagyott s a küzde-
lemben kimerült nőt lesújtotta ez a hír; érezte, hogy 
győzelmet nem lehet remélni többé. De még most sem 
hátrált meg. Várta az országgyűlés közbenjárását, azon-
ban hasztalanul várta. A két tábla gyűlése megparancsolta, 
hogy adja ki Eszterházynénak leányait, különben, mint 
engedetlent a törvényes büntetéssel sújta. A nádor, hogy 
a négy esztendei ellenállásért megfizessen, hideg kímélet-
len hangú levélben tudatta legyőzött ellenfelével diadalát. 
A szegény özvegy ereje megtört; látta, hogy nem ellen-
kezhetik többé s elfásultan várta a válás idejét. Fájdalma 
annyira erőt vett rajta, hogy beteggé lett; az a gondolat, 
hogy unokáit leszakítják kebléről, egészen leverte. Az isteni 
gondviselés azonban megkímélte őt a válás nehéz percétől: 
elszólította őt a bujdosás e völgyéből az üdvözültek közé. 
Nem kellett látnia a győztes ellenfél diadalmas arcát, lenéző 
tekintetét. A kisebbik árva, Krisztina valamivel előbb meg-
halt nagyanyjánál, apái vallásában. Anyja kezébe csak 
Erzsébet jutott, a kit utóbb Eszterházy első szülött fiához, 
Istvánhoz adott nőül. 

így végződött ez az egyenlőtlen küzdelem, a század-
nak egyik legérdekesebb jelenete. Az összeütközés azért 
volt olyan heves és kíméletlen, mert nem csupán két har-
coló anya állt egymással "szemben; hanem két különböző 
kor nőideálja. Czobor Erzsébet a renaissance nőtypusának 
egyik utolsó képviselője Magyarországon; határozott jel-
leme, erős akarata, az egyéni kiválóság feltétlen érvénye-
sítése, a közéletben való szereplés, küzdelem, lobogó vágya 
teszi őt a renaissance alakjává. Bukását is az okozta, 
hogy egyéniségét, érzelmét, akaratát, egész lelkét harcba 
vitte a kor uralkodó áramlata ellen. Az örök törvény, 
hogy az ár ellen úszó kifáradva elmerül, beteljesült az ő 
életében is. Az ő engesztelhetetlen idealismusa idegen nö-
vény volt az Eszterházyak, Nádasdy Ferenczek, Forgáchok 

hitcserélő korában, nagyon rideg volt neki az égalj, el 
kellett pusztulnia. A győztes Nyáry Krisztinában a refor-
matio és a kathoiikus renaissance hatását egyiránt érző 
XVII. századnak gyengédebb, finomabb, alkalmazkodóbb 
nőideálja jelent meg. Egyéniségét nem érvényesíti, a köz-
élet tusái nem érdeklik, visszavonul családja körébe, gyer-
mekei közé, ott keresi boldogságát. Ereje nem az ellen-
állás, dac, hanem a békességes tűrés, hódoló engedelmes-
ség, önmegtagadás. Ez a tulajdonsága magyarázza meg 
áttérését, a mely a hódolat és engedelmesség nyilvánulása 
volt nála, a hatalmas és rajongva szeretett férj iránt. 
Czobor Erzsébet egy hanyatló, Nyáry Krisztina egy emel-
kedő világnézet képviselője. Küzdelmük jellemzi az egész 
századot. Noha egész életökön érzik a kornak hatása s 
leveleikből kiszikrázik a vallási harcok századának türel-
metlensége, féket nem ismerő szenvedélyessége, mindegyik-
nek a lényében van néhány hatalmasan kifejlett vonás, 
mely minden időszak asszonyában megvan s ennélfogva 
állandó tisztelet és érdeklődés tárgya. Minden hibájokat 
megbocsáthatjuk azon nagy erényökért, hogy mind a ket-
ten vég nélkül szerettek. Távol pihennek egymástól, az 
egyik Árva várában, a másik itt Nagy-Szombatban, de 
koporsójuk felett meggyújtjuk az engesztelés fáklyáját, 
igazságot szolgáltatunk nekik. A kiket az élet szembeál-
lított egymással, találkoznak a halálban, az utódok emlé-
kezetében. Legyen áldás emlékükön a sok szenvedésért s 
a nagy szeretetért! 

Kovács Sándor, 
theol. tanár. 

B E L F Ö L D . 

Néhány megjegyzés. 
Nem akartam beleszólni abba a vitába, a mely e 

becses lapok és a Debreceni Prot. Lap közt indult s végül 
az egyik részről teljesen dr. Szabó Aladár személyére 
redukálódott. Mivel ingoványos területen különben is szo-
katlan a vulkán kitörése, azt hittem, a debreceni vulkán 
is meg fog szűnni, minekutána a már régen keblére nehe-
zedő, kellő mennyiségű sárt kihányta Szabó Aladár sze-
mélyére, s arra az ügyre, melynek ő szolgálatában áll. 

De nem így történt. Szabó Aladár szelid, de erélyes 
válasza sem bírta a Debreceni Prot. Lapot nemcsak meg-
szelídíteni, hanem még tévedésének, vagy igazán kimondva 
rosszhiszeműségének legalább hallgatólagos beismerésére 
indítani sem. Sőt, az igazság kard élével ható ereje még 
nagyobb haragra ingerelte. De, mivel ők az ügyet maguk 
részéről már befejezettnek nyilvánították, hogy a kecske 
is jól lakjék, káposzta is megmaradjon: maguk nem fe-
lelnek, hanem Tóth József tiszteletes úr cikkében s ahhoz 
fűzött testvéri nyilatkozatban öntik ki haragjukat. Ez a 
cikk pedig azokat az alaptalan vádakat, melyeket Szabó 
Aladár kellő erélylyel, de minden piszkolódás, személyes-
kedés nélkül visszautasított, mely visszautasításra a Deb-



receni Prot. Lap válasza az ügy tulajdonképeni lényegé-
nek agyonhallgatása mellett személyes sértegetések özöne 
volt; újra ismétli. 

A vitához röviden hozzászólt az erdélyi hivatalos 
lap, a Prot. Közlöny, és a »Sárospataki Lapok« is. Mind-
egyiknek szavaiból az látszik, hogy ők vagy nincsenek 
tisztában azzal, a miről itt tulajdonképen szó van, vagy 
pedig — bár hallgatólag — helyben hagyják a Debreceni 
Prot. Lap vádaskodását. 

E becses lapok f. é. 10-dik számában elég világosan 
és röviden összegezte Szabó Aladár a dolgok summáját, 
a mikről itt szó van. Röviden szólva a haza- és egyház-
árulás vádja lappangott az alatt a sok válogatatlan szó 
alatt, mely Szabó Aladár és az egyház erősítésére törekvő 
evangéliumi munkások fejére zúdult. Ezt nem látták meg, 
vagy ezt hagyták helyben az említett lapok, melyeknek a 
vitára csak annyi megjegyzésük volt, hogy Szabó Aladár 
^elbizakodott hangját« (óh! óh!) vagy »félszeg irányát« 
elítélték. 

Olvassák el a Debreceni Prot. Lapban ez ügyben 
megjelent cikkeket, Tóth urét sem hagyva ki, s akkor 
mondják meg, hogy melyik oldalon van az elbizakodott-
ság, s melyik a félszeg és veszélyes irány. Józaneszű em-
ber azonnal meglátja. 

De olvassák el maguk a debreceniek is, és ha nem 
tévedésből került e cikk lapjukba, s a hozzáfűzött szer-
kesztői megjegyzés nem falsificatum, hát akkor legyenek 
szívesek megmondani, milyen eljárásnak tartják önök azt, 
mikor önök az ellenfelükre bizonyítás nélkül emelt súlyos 
vádakat, melyeket az erélyesen visszautasít, s azoknak 
vagy bizonyítását, vagy visszavonását kívánja, sem nem 
bizonyítják, sem vissza nem vonják, hanem a maguk fele-
leteiben mélységesen hallgatnak róluk s ellenfelüket leszól-
ják a sárga földig, a következő számban pedig kiadnak 
egy olyan mérges cikket, mely ugyan azokat a vádakat, 
ugyancsak bizonyítás nélkül ismétli? 

A ki túlságosan elfogulva nincs, vagy erkölcsi ho-
mályban nem szenved, annak erre nézve több magyarázat 
nem kell. De mivel azt látom, hogy az evangélium által 
veszélyeztetett haza és reform, egyház védelmére minden 
oldalról, még a sűrű homályból is, elősiető hősök mind 
nagyobb kíméletlenséggel kezdenek fellépni, azt hívén, 
hogy az evangélium mellett már egyes-egyedül Szabó 
Aladár harcol, a kit ők most földre tiportak, a többi fiók-
evangelisták pedig ezóla már Palesztinafelé szaladnak; 
tehát óhajtanék az előbbiek kapcsán még néhány szót 
szólani. 

Mindenekelőtt kijelentem, hogy ha nem reflektálunk 
is mindig, minden rossz cikkre és obscurus piszkálódásra, 
vagyunk még néhányan ebben az országban, a kik Szabó 
Aladárral együtt az evangélium zászlaja alatt állunk, 
élünk és küzdünk, s ha nem vagyunk is olyan bátrak és 
erősek, mint ő, de azért a szent ügy mellől utolsó lehe-
letünkig el nem^pártolunk. 

Továbbá 'pedig bátor vagyok emlékezetébe hozni 
kinek-kinek, hogy az evangéliumi világosság ellen, mely-

nek soha ki nem alvó fáklyáját mi lobogtatjuk, eleitől 
kezdve küzdenek a setétség fiai, de sem szent Igtiácz 
barát idejében, sem Ferdinánd leendő szent idejében, sem 
soha nem tudták s nem is tudják ezt eloltani. Ma sem. 
Mi eleshetünk, de utánunk erősebb karok még maga-
sabban fogják lobogtatni a fáklyát. 

Ez a világos fény jó volna, ha sok szívbe és agyba 
behatolna, akkor meglátnák sokan, a kik most haragusz-
nak ránk, hogy mi alapja van azoknak a vádaknak, hogy 
mi veszélyeztetjük a hazát és egyházat; s mi értéke van 
azoknak a nagy szavaknak, melyek a tiszta puritán kál-
vinistaságot hangoztatják örökké mi ellenünk az egyház 
megmentésére. Mi a ref. egyház tanait hiszszük, valljuk, 
s életünkkel is — tehetségünk szerint — megbizonyítani 
igyekezünk. De a mentő férfiak között szép számmal van-
nak ám, a kik a mi hivatalos tanaink igazságait nem 
hiszik, a biblia és a Helvét Hitvallás tanításait magukra 
nézve kötelezőknek nem tartják, s azok tekintélyét éle-
tükkel és szavaikkal megingatni törekesznek. Azt vagyok 
bátor ennélfogva kérdezni, kik az anyaszentegyház védel-
mezői ? Talán azok, a kik annak fundarnentomait dön-
getik ? Kik továbbá az anyaszentegyház veszélyeztetői ? 
Talán azok, a kik annak minden igazságát az életben 
érvényesíteni akarják? így mondják a debreceniek és 
szövetségeseik, de a józan ész ezt nem veheti be. 

Értem azt a tomboló haragot, mely bennünket kész 
volna ma is máglyára vinni, mint hajdan a világosság-
nak nálunk méltóbb bajnokait, mert hiszen a megdönt-
hetetlen igazság az alázatosakat meghódítja, a kevélyeket 
pedig a tehetetlenség féktelen dühére ingerli; hanem azt 
mégsem értem egészen, hogy e nagy haragnak tanult és 
művelt táplálói legalább némi határt nem igyekeznek vetni 
igazságtalan haragjuknak. Ne tessék elfelejteni, hogy mind-
addig, míg ennek az egyháznak hivatalosan elfogadott 
hit- és cselekedetbeli normája a biblia, hitvallása a helvét 
hitvallás, addig nemcsak az örök isteni igazság, hanem a 
földi jog és igazság értelmében is mi vagyunk a reform, 
egyházban itthon, a honnan minket sem ki nem tessékel-
hetnek, sem ki nem üldözhetnek; s a kik annyi kiméle-
tességet mindenesetre igényelhetünk a saját házunkban, 
hogy azok, a kik csak külsőleg lakói e háznak, melynek 
fundamentomai ellen harcot folytatnak: ne nevezzenek 
bennünket lázadóknak és árulóknak. Erről az igényünkről 
természetesen csak akkor mondanánk le, ha az egyház 
a hit és cselekedetek szabályozójául a »Debreceni Prot. 
Lap«, hitvallásos könyvül az »Ébresztő* eddig megjelent 
számait fogadná el. A mi talán még sem esik meg, leg-
alább ebben a században. 

Kérek azért minden gondolkodó embert, gondolja 
meg lelkiismeretesen, mi válik az egyháznak javára: alap-
igazságainak érvényesítése e, vagy pedig azok elföldelése, 
vagy épen aláaknázása ? és úgy foglaljon állást mellettünk, 
vagy ellenünk, de határozottan és — cselekedetekkel. 

De azt ne felejtse senki, hogy ez nem olyan dolog, 
a mit akár gorombáskodással, akár léha viccelődéssel el 
lehetne dönteni. Nem arról van itt szó, hogy egymást 

2é 



több-kevesebb agyafúrtsággal letromfoljuk, hanem arról, 
hogy ezt a minden oldalról megtámadott egyházat, mely-
től saját fiai is idegenek már, életre keltsük, virágzásra 
emeljük. Ezt pedig soha sem fogjuk elérni tehetetlen birál-
gatásokkal, tépelődésekkel, a jóigyekezetűek lebunkózásá-
val, sem pedig kezeink keresztbefonásával. Munka kell 
ide, fáradhatatlan, férfias, önfeláldozó. Ebben tetszik meg, 
hogy ki a kálvinista. 

Kolozsvár. Kecskeméthy István. 

A Luther- társaság és Veres József. 

A Luther-társaság tíz év óta működik »az evangé-
liumi vallásos irodalomnak fejlesztésén és terjesztésén*. 
Szerény eszközökkel szép eredményeket ért el; mert az 
ev. egyház intelligens közönsége méltányolva a nemes célt, 
támogatta nemes törekvésében. 

Újabban Veres József esperes és szerkesztő ismé-
telve heves támadást intézett az irodalmi társaság ellen 
»Ev. egyház és iskola* című lapjában. Következetlenség-
gel, személyválogatással, tehetetlenséggel vádolja az elnök-
séget ; a kiadványokban nem talál méltányolni valót; ezek 
a kiadványok — úgymond — nem kellenek a népnek, 
mert nem elég vonzók s mégis drágák stb. Több üzleti 
szellemet, éberebb megfigyelést, lelkesebb és lelkesítőbb 
tevékenységet ajánl. Persze ezt csak általánosságban ajánlja, 
a nélkül, hogy az anyagi erőket mérlegelné és a célra-
vezető jobb módokat megjelölni érdemesnek találná. Bol-
dogan írja oda jóslatát, mely szerint a Luther-társaság 
»rohamosan halad a vagyoni és erkölcsi bukás felé*. 

Hangja epés, szavai érdesek, érvei hamisak. A sér-
tett hiúság és ki nem elégített anyagi érdek rí ki a cikk-
író minden szavából. Nem az egyház iránt őszintén lel-
kesedő, az igazságot kereső egyháztag, hanem a modern 
zsidó revolver-journalisták szelleme nyilatkozik meg általa. 

A viszonyokat jól ismerő egyházi férfiak csodálkozva 
csóválják fejőket. Hát idáig sülyedhet egy egyházi lapot 
szerkesztő ev. esperes? 

Igen. A Luther-társaság nagy bűnt követeit el Veres 
Józseffel szemben! Nem adott lapjának 200 forintnyi évi 
segélyt; sőt a gyűlés tagjai merészelték ezen tettüket azzal 
is megindokolni, hogy Veres úr lapja »rossz*, mely nem 
érdemli meg azt a segélyt, a melyet Trsztyénszky lapja 
megérdemelt! 

Azóta Veres úr más szemmel nézi a Luther-társa-
ság működését. Azóta az elnökség (mely közbevetőleg 
mondva ajánlólag terjesztette be Veres úr kérvényét) 
részrehajló, »nem elv, hanem személyes okok által vezé-
relteti magát*. Veres úr kétszáz forintnyi veszteséget már 
háromféle alakban siratta el lapjában, mindig a Luther-
társaság ellen intézett támadások kíséretében. 

Hát ez szomorú erkölcsi jelenség egy ev. papnál, 
a ki az üzlet anyagi sikere szerint irányozza tetteit. Ha 
a Luther-társaság megadta volna neki a kért 200 frtot, 
bizony megdicsérte volna tevékenységét; de mert ezt nem 

adta meg, most következetesen üldözi nemcsak a társa-
ságot, hanem annak világi tagjait, különösen az úgyneve-
zett felügyelöket is. 

Ennek az eljárásnak belső rugóit le kell lepleznünk 
a nagyhangú szerkesztő úrnál; hadd lássa a kulisszák 
titkait nem ismerő közönség a modern kor példányszerű 
papját, a ki saját jó vagy rossz üzlete szempontjából bí-
rálja a nem anyagi nyereségre, hanem tisztán szellemi ha-
szonra és tevékenységre hivatott irodalmi társaságot. 

Nem akarjuk ezzel szemben hangsúlyozni, hogy a 
Luther-társaság intéző férfiai az ügy érdekében önzetlenül 
teljesen ingyen fáradoznak; azt a jellemző körülményt 
sem kívánjuk itt szellőztetni, hogy a szóban levő társu-
latnak kolportőrjét Orosházán Veres úr egyházában (való-
színűleg az üzletét féltő mester hű tanítványai) ki akar-
ták verni a községből! De a fentebbieket szükségesnek 
tartottuk a Luther-társaság ideálisabb gondolkodású tag-
jainak és a nagy közönség tájékoztatására röviden el-
mondani. * 

A részletes festést akkorára halasztjuk, ha ez az 
új erkölcsbiró még továbbra is ilyen szégyenletes szerep-
ben merészelné »jóakaratát* fitogtatni. 

A dunántúl i ev. ref. egyházkerüle t 1896. 
évi szeptemberi közgyűlésének 128. pont ja . 

A megnevezett pont a főiskola és kerületi pénztá-
rakra vonatkozó számvevői jelentéssel foglalkozik s a ha-
tározatok között egy pontban ezt mondja: ^tekintettel arra, 
hogy a pénztárnok ellen a számvevőség nehézményei olya-
nok, a melyek vizsgálatot igényelnek, a vizsgálat ezennel 
elrendeltetik és annak eszközlésére egy bizottság küldetik 
ki azzal, hogy eljárása eredményéről a jövő tavaszi ker. 
gyűlésre jelentsen«. »Ezen jelentés figyelembe vételível 
fog a tavaszi ker. közgyűlés úgy intézkedni, hogy a tava-
szi közgyűlésen a pénztárnoki állás szakértő által fog 
betöltetni«. 

A tavaszi közgyűlés f. hó 24-én megtartatik. Okos, 
helyes és mindenek fölött lelkiismeretes dolognak vélem 
hát e tárgyban épen most, mikor pénzügyeink tárgyalása 
a kebelbeli lapban (^Dunántúli Prot. Lap*) napi renden 
van, egyet s mást elmondani, jobban mondva a múltból 
emlékeztetésül felidézni. 

A számvevőség nehézményei a pénztárnok ellen 
tehát olyanok, hogy ennek alapján vizsgálatot kellett elren-
delni. Az igen tisztelt jegyző úr ugyan azt is bátran ír-
hatta volna »hogy a számvevőség, a gazdasági tanács 
elnöke, meg a pénztári ellenőr a pénztárvizsgálat alkal-
mával felvett jegyzőkönyben azt állítják, hogy a pénztár-
nok hivatala vezetésére képtelen«. Mert ezek az igen tisz-

* A Luther-társaság belső ügyeivel ismerős kezektől kaptuk 
e sorokat, melyek az éles támadásra kissé élesen vágnak vissza. 
De a közügyet érdeklő tájékoztatás előtt nem zárhattuk el hasáb-
jainkat. Sserk. 



telt urak, bizonyára jól megfontolva a dolgot, ezt jelen-
tették írásban. 

Tehát a legilletékesebb faktorok, kik az egyh.-ker. 
különös bizalmát kell, hogy bírják, hivatala betöltésére 
képtelennek nyilvánítják a fél millió frt tőke közvetlen 
kezelőjét. 

De hát volt a számvevőségnek és gazd. tanács 
elnökének elég ideje ahhoz, hogy ilyen kemény ítéletet 
mondjanak? Bizony volt. Mert nézzük csak: az 1891. évi 
szept. közgyűlés pénztárnokul megválasztotta a morzani 
pénztárnokot (Kjk 138 p.) kikötötte azonban, hogy csak 
»az államszámviteltani szakvizsga letétele, illetve annak 
letételéről bizonyítvány szerzése után fog állandósíttatni*. 
E feltételnek a pénztáros máig se felelt meg. 

Ebből világos, hogy a mostani pénztáros még min-
dég csak ideiglenes; világos, hogy próba ideje teljes öt 
esztendő; világos, hogy öt év alatt nem volt képes az 
államszámviteltani vizsgát letenni! 

De ha vizsgát nem tett is, csak különben beválnék! 
Hogy hogyan válik be, arról a ker. jegyzőkönyvek elszo-
morítóan tanúskodnak. Az 1894. évi szept. ker. jk. 184-ik 
lapján azt olvashatjuk, hogy a számvevők lemondanak 
állásukról, »mert minden igyekezetök mellett sem képesek 
a pénztárak valódi állásáról teljesen világos képet nyújtani és 
így saját munkájukban megnyugvást t,alálni«. Ilyen lelki-
ismeretes eljárást csak olyanok mutatnak fel, a kik hiva-
tásuk magaslatán állanak s épen ezzel bizonyítják be, 
hogy méltók egy egész egyházkerület bizalmára. És ha a 
kerület mégis megválasztotta őket újra, vájjon meddig 
tarthatja meg ? Nem fogják-e a pénztárosnak velők szem-
ben való igazolását az ő részökre adott bizalmatlansági 
szavazatnak tekinteni! ? 

Hogy két év múlva, vagyis 1896-ban mennyire ha-
ladt előre a pénztáros az ismeretekben, azt a mult évi 
föntebb ismertetett jelentés, jobban mondva a pénztáros 
részére kiállított önérzeti és szegénységi bizonyítvány 
mutatja. 

És ha mindezeket így tudjuk, ugyan mivel lehet in-
dokolni azt a bőkezűséget, melylyel ennek a hivatalának 
betöltésére képtelen pénztárosnak a fizetését 1000 frtról 
1200 forintra emeltük s adtunk neki hat heti szabadságot, 
a mi ismét úgy 100 frtba kerül évenként? Tegyük szi-
vünkre a kezünket és kérdezzük meg lelkiismeretünket! 
Hát vájjon az is, hogy a számvevőség 3—4 hétig kény-
telen vesződni a számadások rendbehozásával, nem bot-
rányos állapot-e s az ez időre neki járó napdíj — napon-
kint 6 frt — nem a pénztárnok képtelensége miatt ki-
dobott pénz-e ? 

Arra is kíváncsi vagyok, hogy a közelebb teljesített 
vizsgálat költségeit az fizeti-e, a ki miatt a vizsgálat szük-
ségessé vált. vagy a bővölködő ker. pénztáros ? 

Azt kérdezheti azonban minden józan eszű ember, 
hogy miért van mindez így; miért nem mozdítják el a 
választáskor, kikötött feltételnek, valamint kötelességeinek 
megfelelni nem képes és nem is állandósított pénztárno-

kot, vagyis miért nem hirdetnek nyilvános pályázatot, 
hisz akadna szakértő ember is ? ! Ez a kérdés és figyel-
meztetés igen természetes, igen érthető, de fájdalom, csak 
azok részéről, kik a közügyet, a közjót mindig többre tud-
ják tartani a rokoni érdeknél. Ebben a dologban eddig 
határozottan a rokoni érdekek döntöttek mindig. De re-
méljük, hogy ők is megelégelték már az örökös dédel-
getést s belátják védencök képtelenségét s nem állják útját 
annak, hogy a pénzkezelés egészen biztos legyen és mégis 
kevesebbe kerüljön. Reméljük, hogy így cselekesznek! 

Egyházkerületi képviselő. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
A Melanchthon ünnepélyek febr. 16-án a nagy re-

formátorhoz és a germán praeceptorhoz méltó módon 
folytak le mindenfelé a nagy prot. Németországban, főleg 
annak a reformáció történetére nézve fontosabb helyein. 
Az egyházi és az akadémiai körök valósággal versenyez-
tek az ünnepély fényének emelésében Föltűnő csak az 
volt, hogy p. o. a nagy reformátor születése helyén, Bret-
tenben a Melanchthon-ház alapkövének letétele alkalmából 
rendezett ünnepélyeken a bádeni nagyherceg meg nem 
jelent, holott nem rég a freiburgi r. kath. érseket szemé-
lyesen kisérte el örök nyugvó helyére. Az ünnepi beszé-
det Müller Miklós berlini tanár tartotta. Egyúttal nagyobb 
alapítványokat tettek a prot. egyházaknak és iskoláknak 
kath. vidékeken való tetemesebb fölsegélyezésére. Witten-
berg mellett, melynek legnagyobb traditionális joga és 
része volt ez ünnepélyek rendezésében s Berlin mellett, 
mely mint legnagyobb prot. egyelem méltó emléket emelt 
a nagy praeceptornak, főleg a halle-wittenbergi egyetem 
tűnt ki, mely ez alkalommal is fényes bizonyságot tett a 
nagy wittenbergi prot. reformátori traditiókhoz való hű 
ragaszkodásáról. Az egyetemi aulában Loofs, az ismert 
nevű egyháztörténettudós tartotta az emlékbeszédet, míg 
Ilalle egyik legnagyobb templomában Melanchthon életé-
ről és működéséről Beyschlag professzor értekezett. Ünne-
pelte benne nevezetesen az evangéliumi theologia, a prot. 
egyház- és iskolarendezet s főleg az evangéliumi hitvallás 
megteremtőjét s ügy találja, hogy Melanchthonnak még 
három életcélja várja a jövőben a megvalósulást, ú. m. a 
haza és az egyház egysége, az ev. protestánsok uniója s 
a hit és műveltség, a keresztyénség s a tudomány szoro-
sabb viszonya. A »rabies theologorum*, mely Melanch-
thon életét oly annyira megkeserítette, még napjainkban 
is kisérti a theologia művelőit s szítja a szeretetlen theol. 
s egyházpolitikai pártharcokat az innenső és túlsó oldalon 
egyaránt. Melanchthon békéjére és evang. szellemű unió-
jára volna egyházainknak szüksége. 

De hát hol van ma béke Németországban ? A je-
zsuiták visszahívásának egyházpolitikai kérdése máig is 
izgatja a berlini pápás centrumot, s legközelebb újból 
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tárgyalás alá kerül. A >Bundesrath« még mindig nem 
készült el a visszahívás módozatainak és garantiáinak a 
javaslataival, s minden jel arra mutat, hogy a redempto-
risták és liguoriánusok visszahívása a jezsuitákét is maga 
után vonja. Pedig Hornsbroech grófnak, az exjezsuitának 
legújabb leleplezései megnyithatnák a Bundesrath szemeit 
a jezsuiták vallásos morálja és működése tekintetében. 
Ördög- és boszorkányhitéből hajmeresztő dolgokat közöl-
nek a gróf művei és Franciaország szomorú példája an-
nak, hogy mit tartanak a jezsuiták az állami törvényekről 
s azok érvényéről. Érthetetlen a berlini politikai körök 
rövidlátó eljárása a jezsuiták kérdésében. Az örökös sor-
vadás magvait hintik el ezzel az ifjú német birodalomba, 
a melynek elég volt már a felekezeti súrlódásokból. 

A modern ultramontán katholicismus »szegény lelkek 
kultusa* foglalkoztatja újabban a pápás sajtót, a melynek 
müvelésében méltán látja Beyschlag »az idők jeleit.« A 
szegény lelkek invocátiójáról van itt szó, a kiknek tudo-
másuk van életben maradt övéiknek családi s egyéb 
földi ügyeiről és bajairól. Suarcz és Bellarmin jezsui-
ták azt tanítják, hogy üdvünkért és megmentésünkért 
imádkoznak érettünk, s imádjuk meghallgattatásának be-
igazolásául utóbbi még a gazdag emberről s a szegény 
Lázárról szóló parabolára is hivatkozik. Ujabban a nürn-
bergi »Armen-Seelenblatt« nyugtázza is e meghallgatta-
tásokat. Nyugtákat közöl nevezetesen »nyert pörökről*, 
>meghiusult csődökről*, »félbenmaradt zivatarokról*, »le-
tett vizsgákról* és így tovább. Mindez a szegény lelkek 
imájának müve és eredménye Hol van még itt, a pápás 
katholicismus e legújabb egyházi gyakorlatában hely az 
Istennek lélekben és igazságban való imádására ? Van 
hát az írással szemben »másban is üdvösség«, mint »csak 
a Jézus Krisztusban!* S ezt az »új pápás kultust« meg-
tűri a padernborni püspök a maga szemináriumában és 
megtűri a pápa Rómában. Hogyan egyeztethető össze a 
purgatórium e szent lelkeinek imája Krisztus főpapságá-
val : Ha ez nem dogmatikai anarchia, úgy Isten és Krisztus 
káromlásának volna nevezhető. Ez »új hit* is bizonyítja, 
hogy rosszabb és evangéliumellenesebb a pápás tömjén-
füstös és szenteltvizes katholtcismusnak egyházgyakorlata, 
mint annak rendszerint kétértelmű dogmatikai theoriája! 
Beyschlag polémiája legközelebb igen nagy zavarba hozta 
Hoenbrosch gróf értesítései nyomán a szegény lelkek kul-
tusának e modern pápás vitézeit s azok organumait. 

De térjünk csak vissza a mi belső prot. dolgainkra 
s próbáljuk csak még egyszer tisztázni a helyzetet. Az 
én mélyen tisztelt és szeretett mesterem: Beyschlag tanár 
a »Deutsch-Ev. Blátter« febr. füzetében megint csak ír 
rólunk és ellenünk. Közleményének a címe : >Evangelische 
Unschuld oder magyarischer Chauvinismus* viszonválasz 
ez azokra a megjegyzésekre, a melyeket én Szarvasról 
Beyschlagnak a Gusztáv Adolf-egyesület dessaui közgyű-
léséről folyóirata dec. füzetében közölt tudósítására lapunk 
1-ső számában a »Gyámintézet* megjelenése alkalmából 
tettem meg. E viszonválasz Zelenka püspöknek s nekem, 
a hű tanítványnak szól. Lapsus styli-nek jelzi, ha Bey-

schlagot arra figyelmeztettem, hogy nálunk »a ref egy-
ház* rnitsem kap a Gusztáv Adolf-egyesület adományai-
ból, újból is azt hangsúlyozza, hogy a németellenes ten-
dentiákat követő magyarhoni evang. egyház mer segélyt 
kérni Németországban s végül ismételten kifogásolja, hogy 
magyarhoni ev. egyházunk a magyar államiság szempont-
jából a nemzetiségi mozgalmak ellensúlyozásául s a ma-
gyar nemzeti eszmék sikeresebb kifejtése céljából kéri az 
államsegély fölemelését. S miután Zelenka püspöknek a 
kultuszminiszternél is megfordult s az egyetemes gyűlésen 
is tárgyalt ismeretes erdélyi ügyére a sérelmes illetékesség 
kérdésében hivatkozott, reám vonatkozólag a 3. pont alatt 
így folytatja: »Dr. Szlávik úr, ki a leghangosabban védi 
a magyar evangélikusok bárány ártatlanságát, mint közle-
ményében az erdélyi szászok törvényileg biztosított egy-
házi vagyonát ^elidegenített nemzeti vagyonnak« dekla-
rálta s ráadásul azt javasolja, hogy az erdélyi német 
lelkészek jobb dotációi a magyar lelkészek javára elvétes-
senek s a tőke, illetve a kamattöbblet az anyaország 
összes evang. lelkészeinek jobb javadalmazására fordíttas-
sék*. (Megjegyzem, hogy ilyet én sohasem állítottam, egy 
ízben »A szászok igazsága* c. cikkemben meg is cáfol-
tam s megmondottam, hogy ehhez hasonló tételt Tóth L., 
budapesti ügyvéd és egyháztanácsos úr állított fel az er-
délyi viszonyokról szóló közleményében.) Majd így végzi 
Beyschlag: »Ha az én magyar kritikusaim s főleg dr. Szlávik 
azt a három tényt, a melyre a magyar chauvinismus 
vádját építem, megcáfolhatják, úgy nekik a legnagyobb 
elégtételadásra kész vagyok. Ha ellenben azt nem tehetik, 
úgy meg kell engedniük, hogy nekünk Németországban is 
és pedig tények, nem pedig ellenünk intézett üres szavaik 
alapján meg van a mi ítéletünk »a politikának az egyházi 
életet megölő mérgéről«, mely nem a Gusztáv Adolf-egye-
sületben. hanem igenis a magyar ev. egyházban grasszál«. 
Hát én szeretett vezéremet ismételten is biztosíthatom arról, 
hogy nálunk a protestánsok részéről a magyar államiság 
szolgálata s a magyar nemzeti eszmék fokozatos kiépítése 
még nem azonos »németellenes tendentiák követésével*, 
hanem igenis eminens értelemben vett hazafias köteles-
ségünk s újból is biztosíthatom arról, hogy egész véde-
kezésünk a nemzetiségi mozgalmak lelketlen agitátorai 
ellen, nem pedig a német nyelv használata vagy az er-
délyi szász evangélikusok érdekei ellen irányul. Elvégre is 
Magyarországon vagyunk, a hol az egyházban is csak 
magyar nemzeti kulturáról s annak józan ápolásáról lehet 
szó! őszintén sajnálom, a mit »a szászok igazsága* ügyé-
ben már egyszer nyilvánosan és magánlevélben is ki 
jelentettem, hogy Beyschlag tisztelt nevével s nemzeti 
viszonyaink körüli tájékozatlanságával erdélyi szász test-
véreink oly annyira visszaélnek ! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



IRODALOM. 
** A tiszáninneni egyházkerület Névkönyve 

az 1897-dik évre. Összeállította dr. Tüdős István. Sáros-
patak, 1897, nyomatta Stenfeld Jenő a főiskola betűivel, 
144 lap, ára 80 kr. — Tartalmazza az egyházkerület 
tisztviselőinek és bizottságainak névsorát, az egyházkerület 
nyolc egyházmegyéjében a tisztviselők, gyülekezetek s lel-
készek stb. névtári adatait, a sárospataki főiskola, a mis-
kolci és rimaszombati főgimnázium, a miskolci leányiskola 
scbematismusát, az egyházkerületi összes tisztviselők és 
egyházak betűrendes névsorát stb. A Névkönyv rendszere 
az. hogy először közli az egyes egyházmegyék általános 
leírását, tisztviselőit, bizottságait stb., tehát hogy hány 
anya-, társ-, leány-és fiók-egyház van a traktusban, hány 
járásra oszlik az egyházmegye, kik az egyházmegyei tiszt-
viselők, s az egyes szakbizottságok, körök stb. tagjai; 
azután az egyes gyülekezetekre vonatkozó részletes ada-
tok vannak felsorolva, nevezetesen a gyülekezet neve, 
minősége, lélekszáma, posta- és távirdaállomása, lelkésze, 
tanítója, gondnoka, szülöttei, halottjai, házasultjain, végül 
az iskolázás szokásos adatai. A füzet végén két tábláza-
tos kimutatás van, egyik az egyházkerület egyházi, másik 
az iskolaügyi viszonyainak összesített adatait tartalmazza. 
E szerint a tiszáninneni egyházkerületben van összesen 
338 rendes, 12 helyettes, 36 segédlelkész, 393 tanító és 
9 tanítónő. A lelkek összes száma 242,700, született 9629, 
meghalt 6713, házasságot kötött 2194, konfirmáltatott 4667, 
áttért 79, kitért 98 egyén. — Az iskolai statisztikából 
fölemlítjük, hogy Sárospatakon van 39 hittanhallgató, 
76 joghallgató és 496 gimn. tanuló; Miskolcon van 366, 
Rimaszombatban 343 gimn. tanuló; végül Miskolcon a 
leánynevelő-intézetben 165 leány tanul. 

** Magyar írók élete és munkái. A M. T. Akadé-
mia megbízásából írta Szinnyei József, 42 füzet. E nagy-
becsű irodalomtörténeti munka most megjelent füzete 
»Jókély-Kacskovics* címszók közötti írók életrajzi adatait, 
munkáik jegyzékét és a róluk szóló dolgozatok sorozatát 
ismerteti azzal a nagy pontossággal, mely a Szinnyei mun-
káit jellemzi. Az ismertebb írók e füzetben : Jónás János 
keresk. akádémiai igazgató, Jordánszky Elek (kiről a Jor-
dánszky-codexet elnevezték), Jósika Júlia a regényíró neje, 
Jósika Miklós a regényíró, József nádor, József főherceg, 
Jurányi Lajos a növénytani író, Justh Gyula és J. Zsig-
mond, Kaas Ivor báró publicista stb. A protestáns egy-
házi és tanügyi írók közül Joó Imre n.-kőrösi tanár, Joó 
István középiskolai felügyelő, Józsa Antal kir. tanfelügyelő, 
Józsa Mihály ev. lelkész, Józsa Pál kisújszállási igazgató 
tanító, Juhász András ref. lelkész, az Énekeskönyv több 
dicséretének szerzője, Jurány Gusztáv, ref. lelkész stb. — 
A 100 füzetre tervezett munkában eddig 9393 életrajz 
jelent meg negyedévi öt-íves füzetekben. Kiadója Hor-
nyánszky Viktor, kinél füzetenként 50 krral lehet rá elő-
fizetni. A hézagpótló munkát a magyar irodalom minden 
barátjának melegen ajánlhatjuk. 

** Die österreichisch-ungarische Monarchie 
című földrajzi statisztikai műből, mely dr. Umlauft szer-
kesztésében a Hartleben cégnél immár 3-ik kiadásban 
Bécsben jelenik meg, most kaptuk a 17-20-ik füzetet. 
Ezek a füzetek is a tudomány mai színvonalán állva, 
könnyen áttekinthető rendszerben és egész könnyed vilá-
gos stylusban tárgyalják Ausztria és Magyarország föld-
rajzi és statisztikai állapotát. A 17-ik füzet a statisztikát, 
még épen pedig a tudomány, művészet, humanismus, egyesü-
leti tevékenység statisztikáját ismerteti, mely téren minden 
vonalon örvendetes haladás tapasztalható. Gondosan tár-
gyalja a kettős birodalom alkotmányos szervezetét és in-
tézményeit, s a monarchia hadügyi viszonyait is részle-
tesen ismerteti. A 18-ik füzeten kezdve a munka »különös 
része« következik, mely a kettős birodalom egyes orszá-
gainak részletes leírását tartalmazza. 18., 19, és 20-dik 
füzetekben az Alsó- és Felső-Ausztria, Salzburg, Steier-
ország, Karinthia, és Krajnára vonatkozó földrajzi és köz-
művelődési adatok olvashatók. Különösen szépen és rész-
letesen van kidolgozva Bécs város topográfiája és statisz-
tikája. A füzeteket számos szövegkép és két külön melléklet 
díszíti, melyek közül az egyik az osztrák-magyar monarchia 
geologiai viszonyait, másik a népesség sűrűségi viszonyait 
ábrázolja. A még hátralevő 5—6 füzettel befejezést nyer 
az egész munka, mely három íves füzetekben jelenik meg, 
füzetenként 30 krjával A. Hartleben könyvkiadóhivatalá-
ban rendelhető meg. 

** Magyar közmondások és közmondásszerű szó-
lások című füzetes munkából, melyet a M. T. Akadémia 
és a Kisfaludy-társaság támogatásával Kókai Lajos ad ki 
és dr. Margalits Ede egyetemi tanár szerkeszt, előttünk 
van immár az I— X. füzet. A munka bevált annak, a 
minek Ígérkezett: elv és szakszerű gyűjteménye a magyar 
közmondásoknak és közmondásszerü szólamoknak. Mar-
galits a közmondások codificatiójánál az Erdélyi-féle alap-
szó-rendszert veszi alapul, de annyiban tökéletesíti azt, 
hogy gyűjteményében minden közmondás annyi alapszó 
keretében fordul elő, a hány jellemző szó van benne; 
azután, hogy sokkal több mondást ölel fel, mint Erdélyi, 
nevezetesen az Erdélyi gyűjteménye 9000, a Margalitsé-
ban 20,000 mondást tartalmaz; s végre Margalits minden 
közmondásnak megnevezi a gazdáját, ki használta azt 
irodalmilag először. Az eddig megjelent tíz füzet az A—R 
betűk közmondásait közli s így nemsokára az egész 
munka készen lesz. A négy íves havi fűzetekben megje-
lenő munkára füzetenként 40 krjával még most is előfi-
zethetni Kókai Lajosnál Budapesten (Károly-utca 1. sz.) 
Az ily közmondás gyűjtemények nemcsak nyelvészeti és 
irodalmi szempontból, hanem a nép-psychologia tekinte-
téből is nagyon becses dolgok, mert a közmondásokban 
a nép szelleme, bölcsesége, élet-tapasztalata és humora, 
tehát a közlélek és a nemzeti géniusz nyilatkozik meg. 



E G Y HÁ Z. 
A Gusztáv Adolf-egyesület központi elnöksége 

Lipcséből f. é. márc. 1-ről keltezett átiratával a magyaror-
szági protestánsok egyházi és iskolai segélyezésére következő 
összegeket küldött. — I. Bányakerületben 12 egyháznak, 
I egyesnek, összesen 1691 frt 69 kr. II. Dunáninnen 
I I egyháznak, 1 intézetnek, 5 egyesnek, 1172 frt 92 kr. 
III. Dunántúl 10 egyháznak, 3 intézetnek, összesen 25*24 frt 
59 kr. IV. Tiszai kerületben 24 egyháznak, 2 intézetnek, 
7 egyesnek, összesen 2521 frt 80 kr. V. Reform, egyház 
1 egyháznak 175 frt 85 kr. — Összesen 58 egyháznak, 
5 intézetnek, 13 egyesnek, számra nézve 77, 8086 fo-
rint 85 krt. — Az idei küldemény a mult 1896-ik évi 
márc. 12-dikénél több 1066 frt 50 krral. A kimutatás-
ban szereplő ref. egyház a lábatlani, mely lelkészlak-
építésre kapta a 175 frt 85 krt. Legnagyobb segélyt a 
felső-lövöi tanítóképző kapott (1817 forintot), azután a 
bánsági misszió (410 forint 34 kr.); tekintélyes összeget 
kapott még Szepes-Murány 307 frt 57 krt, a rozsnyói 
nőnevelőintézet 263 forint 77 krt. íSzurcsin (Szerém m.) 
293 frt 8 krt. Alsó-Kubin 239 forint 46 krt. Debrecen 
200 frt 76 krt stb. 

Budapest a r. kath. lelkészeknek és hitoktatók-
nak fizetésére összesen 94,507 frtot tevő költségvetést 
állított be budgetjébe a mult szerdán tartott közgyűlésen. 
Ebből az összegből 42,647 frt hitoktatók, 51,860 frt plé-
bánosok és segédlelkészek fizetése, és pedig ez utóbbiak 
számára, 1898. jan. 1-től kezdve, az eddigi összegek és 
az emelések feltüntetésével a következő összegekben: Buda-
vári plébános: a segédlelkészek tartásdíjával együtt eddig 
2296 frt, jövőre 3300 frt lesz. Krisztinavárosi plébános: 
eddig 1480 frt, jövőre 2100 frt. Tabáni plébános: eddig 
1720 frt, jövőre 2400 frt. Vízivárosi plébános: régi 1344 frt, 
új 2400 frt. Újlaki plébános: régi 1300 frt, új 1860 frt. 
Ö-budai plébános: régi 1305 frt, új 2400 frt. Belvárosi 
plébános: régi 1764 forint, új 3200 frt. Lipótvárosi plé-
bános: régi 1302 forint, új 2100 forint. Terézvárosi plé-
bános: régi 1134 frt, új 2700 forint. Erzsébetvárosi plé-
bános: régi 1008 frt, új 2400 forint. Józsefvárosi plébános: 
régi 1260 frt, új 3000 frt. Ferencvárosi plébános: régi 
1134 frt, új 2700 frt. Kőbányai plébános: régi 756 frt, 
új 1800 frt. A stólák sehol sincsenek beszámítva. A 37 
segédlelkész, az eddigi 300 frt illetmény helyett 500 frtot 
fog kapni; az alsó vízivárosi kapucinus rend és a II. ker. 
országúti kapisztránus plébánosok, illetve házfőnökök pedig 
egyenkint 500 forint kegydíjat. Az eddigi összes idevágó 
kiadás 28,903 frt volt; az új illetmények szerint pedig 
51,860 frt lesz s így az összes évi többlet-kiadás 22,957 fo-
rintra rug. 

* Erdélyi János sirjára vonatkozólag Lapunk 
mult számában megjelent közleményem kiegészítéséül, áll-
janak itt még az alábbi sorok. Elvégre is, ha eddig elkö-
vethettük azt a nem egész jelentéktelen hibát, hogy ügyet 
sem vetettünk az egész dologra: legalább most legyünk 
azon, hogy a más irányban tévedt figyelem egy kevéssé 
erre a kérdésre is rátereltessék. Maga a sírhely a sáros-
pataki ev. ref. temető legészakibb oldalán, meglehetősen 
eldugott helyen fekszik, nem épen a legrendesebb kör-
nyezetben ; annyira a temető szélén van, hogy a sírhant-

tól északra, minden jelentékenyebb átmenet nélkül, rög-
tön bizonyos szántóföldek következnek. Mult számunkban 
közlött soraim annyiban egy kis változást szenvednek, 
hogy a sírhely nem hordja magán egészen a pusztulás-
nak mindennemű jeleit, a mennyiben eléggé tűrhető vas-
rácsozat veszi körül, a sírhant pedig négyszögletű gyep-
ágvgyá van átalakítva, a melynek lapos teteje arra lát-
szik rendeltetve lenni, hogy élénken tanúskodjék a mellett, 
miszerint ott egyes jobb időkben még virágok is tenyész-
nek, vagy legalább is tenyészhetnének. A nagy eszthetikus 
és író nevét magán viselő sírkő azonban oly igénytelen, 
melynél fogva az csak arra lehet jó, hogy az utókor há-
lásabb gyermekei kutatásaik közben hamarabb ráakad-
janak a dicső emlékű Erdélyi hamvait borító hantokra. 
A környezet e helyen oly elhanyagolt, rossz állapotban 
van, a minő teljességgel nem illik a nagy férfiú emléke-
zetéhez ; e körülmény elhárítása természetesen a sírkert 
»gondozó«-inak a hatáskörébe tartoznék. Ha a szobor fel-
állításának nagyszerű gondolata idegenből, Budapestről, a 
tudós Beöthy Zsolttól származik: úgy »otthon«, Sáros-
patakon lépéseket kellene tenni a sírhely állandó gondo-
zására, és arra, hogy az Erdélyi János sírhalma mind-
nyájunknak valóságos zarándokló-helyévé lehessen, mert 
bizony ez időszerint feléje se néz soha senki. Ha más, nagyobb 
városainkban meg tudják tenni azt, hogy az ott nyugvó 
jeles férfiak hantjait időnként ünnepélyesen felkeresik, 
ügy Patakon senki sem méltóbb erre Erdélyi Jánosnál, a 
ki nem csupán »helyi nagyság«, hanem egész hazánk iro-
dalomtörténetének egyik számottevő alakja volt. (i. zs. b.) 

Bibliák és újtestamentumok különös kedvezmé-
nyek mellett kaphatók a »Skót Biblia-társulat< raktárában 
Moody András skót lelkész úrnál (Budapest, V. Rudolf-
rakpart 7. sz.) Ezt a kedvezményt most, mikor a konfir-
mációi előkészületek küszöbén állunk, melegen ajánljuk 
lelkésztársaink és hitoktatóink figyelmébe. Szép is, üdvös is 
az a külföldi szokás, mely már nálunk is kezd meggyökerezni, 
hogy a konfirmáltakat az egyház elöljárósága emlék-bib-
liával látja el. Igaz, hogy ez is »külföldieskedés*, de okos 
és áldásos külföldieskedés. Aztán meg nem is olyan ostoba 
az az ánglius, meg az a német, mint egyik-másik túlzó 
magyar hitfelünk mondja. Mi legalább azt tartjuk, hogy 
biblia a templomban, biblia az iskolában és biblia a csa-
ládban : szép keresztyén szokás ez. Sajnos, hogy néme-
lyikünknek már-már ez is külföldieskedés! 

I S K O L A . 

A gimnáziumi oktatás reformja. Az országos 
közoktatásügyi tanács állandó bizottsága Beöthy Zsolt dr. 
elnöklésével tartott ülésében végleges megállapodásra ju-
tott a gimnáziumi tanterv revíziójának elvi követelményeit 
illetőleg, a melyek a túlterhelésre és a nemzeti tantár-
gyak foganatosabb tanítására vonatkoznak. Az állandó 
bizottság e tárgy megvitatásában alapul a kiküldött albi-
zottság jelentését fogadta el, de e mellett folytonosan te-



kintettel volt a fölkért szakértők beküldött munkálataira, 
valamint a tanári testületekben és egyesületi körökben 
megnyilatkozó közvéleményre. A bizottság véleménve sze-
rint, a mai gimnáziumi tanterv |nem vonja ugyan egy 
pontjában sem okvetlenül maga után a túlterhelést, de 
néhány követelménye megfeszített óvatosság nélkül mégis 
alkalmat ad arra, hogy a tanulókat túlterhelje, vagy pedig 
arra. hogy a tanár a megszabott tanítási anyagot teljesen 
be ne fejezhesse. E szempontok figyelembevételével az 
állandó bizottság kívánatosnak jelentette ki: a magyar 
irodalomtörténet tanításának hét évre való kiterjesztését; 
a III. osztálybeli latin írásbeli dolgozatok heti óraszámá-
nak leszállítását; Livius olvasásának magasabb osztályba 
való áttételét; a német nyelv tanításának az adott viszo-
nyokhoz való alkalmazkodását, gyakorlatibbá tételét és a 
megszabott olvasmányok mértékének alábbszállítását (eset-
leg az előkészíiltség foka szerint a csoporttanítás alkal-
mazást); a földrajz- és történettanítás anyagának és 
beosztásának módosítását, a számtan anyagának és óra-
számának módosítását az 1. és II. osztályban; végül a 
fizika tanításánál a túlzásba vitt számtani apparátus mel-
lőzését s annak érvényesíthetését, hogy a gimnáziumi 
tanítás a természeti tüneményeket és ezek törvényeit 
főképen kísérletek alapján ismertesse és értesse meg. 
A nemzeti tantárgyak tanítására vonatkozólag a bizott-
ság a következő módosításokat tartja szükségesnek: Az 
alsó négy osztályban csak a magyar történet foglalna 
helyet, még pedig az első három osztályban olvasmányok 
alapján, a IV-ben összefüggő előadásban. Az V. osztály-
ban az ó-kor története kerülne sorra; ettől ^fogva VI., 
VII. és VIII. osztályokban a közép- és új-kor történetét 
a magyar történettel kapcsolatban kellene tanítani [oly 
módon, hogy lehetőleg a magyar történet legyen a tanítás 
kiinduló pontja és alapja.1]A VIII. osztályban hozzájárulna 
Magyarország politikai földrajzának és alkotmányának 
ismertetése. Az irodalomtörténet két évre, a VII. és VIII. 
osztályra terjesztendő ki. A J földrajzi tanítás szorosabb 
kapcsolata a hazai vonatkozásokkal megköveteli a föld-
rajztanítás elválasztását a természetrajzitól, az I. osztály-
ban kizárólag a hazai föld ismertetését és ennek kapcso-
latba hozását a IV. és VIII. osztálybeli magyar történettel. 
Az állandó bizottság megállapodásai szerint egy szakfér-
fiakból alakult korábbi albizottság fogja kidolgozni a tan-
terven eszközlendő változtatásokat. Míg az albizottság 
elkészül ezzel a munkálatával, addig az állandó bizottság 
tovább folytatja megkezdett tárgyalásait s legközelebb a 
görög-pótló tanfolyammal és a reáliskola tantervével fog 
foglalkozni. 

Az egyetemes tanügyi bizottság f. hó 18-án 
kezdte meg tanácskozásait Budapesten a Lónvay-utcai 
főgimnázium könyvtár-termében Joó István felügyelő el-
nöklésével. A tanácskozásra megjelentek: Baksay Sándor, 
Czike Lajos, Fejes István, György Endre, dr. Horváth 
József, H. Kiss Kálmán, Kenessey Béla, Kérészy Barna, 
Molnár Sándor, Radácsi György, Parádi Kálmán, Szász 
Károly, Szekeres Mihály, Tóth Sámuel, Váró Ferenc. Az 

első ülésen elvi megállapodás történt arrra nézve, hogy 
a tanügyi bizottság az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás 
tervbe vett összes reform-kérdéseihez szakszerűleg és be-
hatólag hozzászól, a szakelőadókkal véleményes javas-
latokat készíttet, hogy a tervezett reformok ne rólunk, 
nélkülünk jöjjenek létie. Majd II. Kiss Kálmán népis-
kolai szakelőadónak a népoktatási törvény revíziójára vo-
natkozó javaslatát vette tárgyalás alá a bizottság, mely 
lapunk zárásakor is ezzel a kérdéssel foglalkozott. 

Március 15-ike az iskolákban, a protestáns isko-
lákban az idén is ünnep volt, 1. Budapesten a református 
főgimnáziumban ének, szavalatok, alkalmi felolvasás és 
buzdító beszéd voltak az ünnep műsorán ; a buzdító be-
szédet Vámossy Mihály igazgató tartotta. A theologiai aka-
démia hallgatói Monoron ünnepelték meg ének, alkalmi 
beszéd és szavalatokkal a nevezetes évfordulót s az ünnep 
után táncmulatságot tartottak a kaszinó helyiségeiben.— 
A pápai főiskolában, régi szokáshoz híven, az Ifjúsági 
Onképző-Társulat fényesen megünnepelte március 15-ikét. 
Hétfőn estve igen jól sikerült, kilenc számból álló koncer-
tet adott. Annak végeztével társas vacsora és táncestély 
volt a GrifT-szállodában. Igen örvendetes dolog, hogy a 
város intelligens közönsége oly nagy számban jelent meg 
úgy a koncerten a színházban, mint a Griff-szállodában 
a táncestélyen, hogy más időben se lehetett volna ezt 
reményleni. Az estély tiszta jövedelme kerekszámmal 
150 frt, a mi a főiskolai egyesületek segélyezésére fordít-
tatik. — Debrecenben az összes elemi-, közép- és felső-
iskolák ünnepeltek. A ref. egyház az általa fentartott vala-
mennyi intézetben kötelezővé tette e napnak megünneplését. 
A főiskola oratóriumában, mely zsúfolásig megtelt az ifjú-
sággal és közönséggel, az énekkar zengett hazafias dalo-
kat, Csiky Lajos mondott imát s dr. Bartha Béla tartott 
magvas felolvasást. A felsőbb leányiskolában Dóczy Gedeon 
igazgató megnyitó beszéde mellett a növendékek énekeltek. 
Koós Ottilia tanítónő felolvasott s néhány tanulóleány 
szavalt. Délután a kollégiumi ifjúság ünnepelt felolvasással, 
dalokkal, szavalatokkal és a honvédek sírjához való szo-
kásos elzarándokolással. 

EGYESÜLET. 
A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület április 2-án 

az ág. h. evang. főgimnázium dísztermében theával össze-
kötött felolvasó estét rendez, melyen dr. Vargha Gyula, 
a Kisfaludy-társaság tagja költeményt fog előadni és Baráth 
Ferenc főgimnáziumi tanár tart felolvasást. Az egyesület 
választmánya főként azért tette erre az időre ezt az ösz-
szejövetelt, hogy alkalmat nyújtson a konvent akkor ülé-
sező tagjainak arra, hogy az egyesület ezen munkásságát 
megismerjék. Belépő jegyek 1 frtjával Szilassy Aladárné 
elnöknél (VII. Wesselényi u. 65.), Vargha Gyuláné alel-
nöknénél (Kálvintér 7. szám), SzŐts Farkasné pénztár-
noknál (IX., pipa-u. 23. sz.) és Dessewffy Emma titkárnál 
(csillag-utca 12. sz.) kaphatók. 

A reformátusok közművelődési egyesülete Buda-
pesten, e hó 14-én felolvasó és zene-estét tartott a Lónyay-
utcai főgimnázium dísztermében. A két- és egy-koronás 
belépti jegyek mind elkeltek s a megjelent közönség mind-
végig nemes szórakozást talált a változatos műsor egyes 



pontjaiban. Volt begedű-játék zongorakísérettel, szavalat 
{Kovács Mariska k. a.), felolvasás {Szöts Farkas: a ker. 
jótékonyság egyik modern apostola címmel), fuvola-solo 
{Kovács Lajos), tréfás monolog, zongora-játék stb. A 
közönség a székes-főváros iparos köreiből került ki. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Énekeskönyvünk revíziója ügyében mult szá-

munkban közölt cikkre vonatkozólag lapunk egyik törté-
nész munkatársa következő észrevételt tesz : »Igen becsülöm 
Tóth Lajos urat, ki világi ember léttére vallásos-egyházi 
kérdésekkel oly példás buzgósággal foglalkozik, de irányá-
ban érzett őszinte tiszteletem mellett is pár megjegyzést 
kell tennem legközelebb megjelent cikkére. 1. Gouidimel 
nem hitüldözést, de halált szenvedett a Bertalan-éj alkal-
mával. 2. Marót K. már 1544-ben meghalt, tehát Sz. 
Molnárral, ki 1574 aug. 30-án született, személyes ösme-
retségben és barátságban semmiképen sem állhatott. 3. Sz. 
Molnár A. rövid genfi időzése s Bézával való társalgása 
még korántsem elégséges bizonyítéka annak, hogy Sz. M. 
A. franciául is tudott, mert akkor a tudósok nemcsak 
írásban, de beszédben is latinul érintkeztek. 4. Révész Imre 
állítása, hogy Molnár a Lobwasser szövegét fordította, több, 
mint valószínű.* 

* A magyarországi ref. énekeskönyv revízióját 
sürgeti egy meleg cikkben Tóth Lajos ügyvéd s buda-
pesti egyháztanácsos. Ez a tervbe vett revízió bizony 
megint megakadt. Ide s tova megéri a revizionális moz-
galom a húsz esztendőt, a nélkül, hogy annak közeli meg-
valósulásához remény volna. Hogy pedig az ideje itt van, 
azt érzik nemcsak egyházi, hanem, s talán még inkább 
világi embereink is, mint Tóth Lajos cikkéből is kitűnik. 
1892 óta az Egyetemes Énekügyi Bizottság megint hall-
gat. Mostani elnöke, Fejes István nagy buzgósággal kez-
dett működéséhez, s csakhamar kiadott 5 füzetet (tehát 
nem kettőt, mint Tóth Lajos állítja) az előmunkálatokból. 
Már-már úgy láttuk, hogy eljött az idő teljessége s m:iga 
a zsolozsmás-ajkú elnök járván elől jó példával, önön-
maga is revideálván, másokat is buzdítván, mihamar kész 
lesz az új énekeskönyv. De csak nem akar megszületni. 
Fejes is falán kifáradván, talán elcsüggedvén, talán beteg-
sége által gátoltatván, az előmunkálatok folytatását abban 
hagyta. De hát csakugyan nem alkalmas ez a mi korunk 
nagyobb alkotásokra? (J.) 

* Gonosztevők statisztikája. A genuai antropo-
logiai kongresszuson egyik előadó táblázatban mutatta 
ki a különböző foglalkozásúak közül való gonosztévők 
arányszámát. A százalék számok gondos megvizsgálás 
után és ezeres alapon számíttattak ki. A táblázat szerint 
gonosztevő találtatott: a diplomaták, ügyvédek, jegyzők 
és más hasonfoglalkozásúak között 8 1 3 ; államhivatal-
nok 7 1 5 , vegyész, gyógyszerész 3 97; orvos 1'86; ta-
nító P58; gyáros 1 3 2 , kereskedő 100; földmíves 0'84; 
lelkész 0-71. A kimutatás tehát a lelkészeket igen ked-
vező színben tünteti föl, jól lehet a szakelőadó, mint 
hallatszik, egyáltalában nem olyan ember, mint a ki a 

lelkészekkel szemben bármily kis engedményt is tegyen. 
Bár a lelkészek is emberek, kik a kísértésnek ép úgy ki 
vannak téve, mint mások; de mégis a legszebb és leg-
jobb az lenne, ha lelkészek között gonosztévő egyátalán 
nem találtatnék. (Cs.) 

T a n á r i p á l y á z a t . 
A pozsonyi ágostai hitvallású evangelikus államilag 

segélyezett lyceumnál a jövő 1896/97. tanévvel betöltendő 
három rendes tanári állásra ezennel pályázat hirdettetik, 
még pedig: 

1. rendes vallástanári állásra, 
2. rendes német nyelvi és irodalmi tanszékre és 
3. rendes latin-magyar tanszékre. 

A rendes tanár jövedelme 1200 forint, mely fizetés 
fokozatosan 1400 illetőleg 1600 forintra emelkedik, 300 
forint lakbér és öt 100 forintos ötödéves korpótlék. 

A másutt rendes tanári illetőleg lelkészi minőségben 
töltött szolgálati évek a korpótlékokba beszámíttatnak. 
Továbbá a másutt kitűnően bevált pályázóknak, kik szol-
gálati éveik száma szerint nagyobb fizetési osztályba való 
besorozásra igényt tarthatnak, az egyházközség a nagyobb 
fizetést megadja. 

Azon esetre, ha az állami nyugdíjtörvény nem a 
teljes utolsó fizetést biztosítaná nyugdíjképen, a hiányt a 
lyceumi tanárok nyugdíjalapja fogja pótolni. 

Vallástanár. A magyarhoni ágostai hitvallású evan-
gelikus keresztyén egyház alkotmánya 214. §-ának alap-
ján választott vallástanárnak jogai azonosak a többi lyceumi 
tanárok jogaival. 

Teendői: a) a lyceum összes osztályaiban az ágostai 
hitvallású evangelikus vallástannak tanítása az egyetemes 
egyház tanterve szerint és az ott megállapítandó óra-
számban; b) a lyceumi ágostai hitvallású evangelikus 
vallású tanuló ifjakkal a vasárnapi istentisztelet tartása; 
c) az ifjúság vallásos erkölcsi életének lelkipásztori veze-
tése és egyetértőleg az osztályfőkkel ellenőrzése, e célból 
a lyceumi ifjaknak rendszeres és gyakori meglátogatása. 

Olyan vallástanárok, a kiknek az alkotmány fent-
idézett §-ában megállapított kellékei mellett egyúttal közép-
iskolai oklevelök van, előnyben részesülnek. Ezen állásra 
csak ágostai hitvallású evangelikus vallásúak, a többi 
kettőre általában protestáns vallásúak pályázhatnak. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja. 
A pályázat határideje f . é. április hó 15-ike. 
A megválasztott rendes, esetleg helyettes tanár, ki-

nek évi fizetése 800 frt, állását f é. aug. hó 25-én tar-
tozik elfoglalni. 

A pályázók a pozsonyi ág. hitvallású evangelikus 
egyházközséghez címzett és kellően felszerelt folyamodvá-
nyukat a pozsonyi ág. h. evang. lyceum igazgatóságához 
küldjék be. 

Pozsony, 1897. március hó 7-én. 
Dr. Samarjay Emil, Zorkóczy Samu, 

egyházi és iskolai felügyelő. 2 — 3 lyceumi igazgató. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Egyetemes konvent előtt, 

A reformátusok egyetemes konventje e hó 
utolsó napján kezdi meg folyó évi gyűlését 
Budapesten. Előkészítő állandó bizottságai: a tan-
ügyi, a közalapi, a gyámintézeti, már megtartot-
ták, vagy most tart ják üléseiket, melyek elég 
sok elintézni valót adnak a konvent plenumának. 

A fontos ügyeknek egész sorozatát készí-
tette elő az újjászervezett egyetemes tanügyi bizott-
ság, mely mint a jelek mutatják, nemcsak admi-
nisztrálni, de fejleszteni, sőt reformálni kiván 
az egyház belső életében. Munka-programmjába 
vette, hogy behatólag hozzá szól a szőnyegen 
forgó népiskolai, középiskolai ós főiskolai refor-
mokhoz, melyekre nézve bizony felette kívánatos, 
hogy ne »rólunk nélkülünk« essenek meg. Mert 
az egyházban általában is baj, ha az ügyek a 
külső nyomások változó hatása alatt úgy szólván 
magoktól csinálódnak, intéződnek; még nagyobb 
baj, hogy ha a »belső ügyek«, a közoktatási ós 
köznevelési reformok az egyházi szempontok 
kellő figyelembe vétele nélkül, hogy úgy mond-
juk, tisztán politikai tekintetek és érdekek sze-
rint alkottatnak meg. Végzetes hiba volna, ha 
a tanügyi politika lélekbe vágó kérdéseiben egy-
oldalú pártpolitikai szempontokat engednénk ér-
vényesülni. Azért csak raj ta! Hadd szólaltassa meg 
tanügyi bizottságunk a valódi szakszerűség ós 
a protestáns egyháziasság jogos követelményeit 
mind a nép- és középiskolai tantervek célba vett 
revíziójánál, mind a felsőbb oktatcis kilátásba 
helyezett törvényhozási rendezésénél. Az egyházi 
testületeknek az egyházi életet érintő minden 
törvényhozási reformnál jó előre gondoskodniok 
kellene arról, hogy a tervezett újítások ne ta-
lálják készületlenül az egyházat, ne merüljenek 
fel mintegy ötletszerűleg s ne hozzák az egyházat 
olyanféle kényszerhelyzetbe, minőbe pl. a polgári 
házasság behozatalakor jutott, mikor minden 
előkészület nélkül, mondhatni, meglepetósszerű-

leg a nyakába varrták az »új rend«-et. Egyházi 
testületeinknek számos tagja, tagja egyszers-
mind a nemzet törvényhozásának, ki a felső-, ki 
a képviselő-házban; egyházi főkormányzóink egy 
része hivatalos főrend is. Ha ezek öntudatos ós 
erőteljes egyházi közvélemény befolyása alatt 
állanának, vagy azt csinálnának, sok dolgunk 
jobban, méltányosabban s egyházi közérdekeink-
nek megfelelőbb módon nyerne elintézést a tör-
vényhozásban. Hogy csak az egyik legközelebbi 
esetet említsem föl, nem különös, nem bántó, 
nem aggasztó-e az a jelenség, hogy a legutóbbi 
kultuszvita alkalmával a képviselőházban egyet-
lenegy hitfelünk sem állt föl, hogy bár meg-
kérdezze: mi lesz, hogy lesz a lelkészi fizetéseknek 
sokszor megígért állami följavításával? Ha volna 
közöttünk igazi egyházi közvélemény, ha a tör-
vényhozók közt ülő gondnokaink és felügyelőink 
igazán szivükön hordoznák egyházuk sorsát, 
ilyennek nem volna szabad megtörténnie akkor, 
mikor az egyházi sajtó folyton szőnyegen tar t ja 
azt a kérdést s mikor a csekélyebb fizetésű 
lelkészek helyzete napról-napra nyomasztóbbá s 
maga a lelkészi pálya annyira mellőzöttó válik, 
hogy papnevelő intézeteink maholnap teljesen 
elnéptelenülnek ! 

A milyen bántó ez az egyház bajaival való 
nem törődés a világiak részéről, ép oly elisme-
résre méltó az egyetemes tanügyi bizottságnak 
az a buzgósága, melylyel az egyház belső sebeit 
pl. a vallásoktatás terén orvosoltatni kívánja. Java-
solja, hogy rendelje el a konvent a hitoktatás 
revízióját, úgyszólván, az egész vonalon. Jobb 
tantervet sürget a középfokú vallástanítás terén. 
Javasolja, hogy a tankönyvek szigorú revizio ala 
vétessenek. Szabályrendeletet ajánl a vallástaná-
rok képesítése ós minősítése tekintetében. A nem 
egyházi iskolába járó gyermekek hitoktatásá-
nak szervezését sürgeti. Kisegítő hitoktatók kép-
zésére és képesítésére tanfolyamok és póttan-
folyamok felállítását javasolja ama két papnevelő 



intézetünkben, melyek állami egyetemek szék-
helyein vannak stb. 

Mindezek életrevaló, korszerű és égető re-
formok. Mert gyermekeink s különösen a közép-
iskolákba járó ifjaink hitoktatása és vallásos 
nevelése szégyenletesen el van hanyagolva, kivált 
a nem saját egyházi iskoláinkban. Nem egy 
állami, községi, vagy kir. kath. gimnáziumban 
nincs is hitoktatónk, mert nincs, ki fizesse. A 
hol van, sokszor abban sincs köszönet. Az úgy-
nevezett vallástanárság, még saját középiskoláink-
ban is, több helyen nincs a rendes tanároknak 
sem fizetésével, sem jog- és hatáskörével ellátva. 
Változó és tapasztalatlan káplánok paedagogiai 
kísérletezésének szánalmas tárgya a tanuló ifjú-
ság. Tanügyi bizottságunk mindeme visszássá-
goknak véget kiván vetni. Már tavaly elhatároz-
tatta a konventtel, hogy középiskolai vallástanárt 
csak rendes tanári fizetéssel és jogkörrel szabad 
választani. Most azt javasolja, hogy kisegítő ka-
tekhetákul vallástanári tanfolyamot vagy póttan-
folyamot végzett gimn. tanáraink is alkalmazhatók 
legyenek, mi végből Budapesten és Kolozsvártt 
a ref. tanárjelöltek számára az ottani theologiai 
akadémiákon vallástanári tanfolyamok szerve-
zendők. 

Bizony, bizony itt van az ideje, hogy a val-
láserkölcsi és egyházi élet belterjesei)!) ápolása az 
iskolában is megkezdessék. Az elkeresztyéntelenedt 
vagy csak a szilárdabb vallásos nevelést elha-
nyagoló iskola ma már tömegesen bocsátja ki 
kebeléből a kishitű, laza erkölcsű, jellemgyenge 
ifjúságot, melyet a közéletnek siralmasan elhara-
pózott hitetlensége és erkölcsi ernyedtsége még 
tovább sülyeszt, még inkább magával ragad a 
vallási és erkölcsi nihilismusba. Vajha e bölcs 
reformokkal sikerülne visszaállítani régebbi pro-
testáns iskoláink erőteljes vallásos szellemét s 
azt a szigorúbb erkölcsi nevelését, mely egykor 
annyi hithű egyháztagot és oly sok puritán jel-
lemű férfiút adott e hazának! Vajha korunk 
valláserkölcsi elposványosodása meggyőzné az 
egyházi köznevelés és közkormányzat hivatott 
embereit arról, hogy miként a nagy természet 
bármely élő lénye, fűje, fája, virágja elcsenevész, 
elvadul, ha csak »szabadon tenyész« s ha beol-
tás vagy faj keresztezés által öntudatosan és terv 
szerint nem nemesittetik: úgy az ember lelki 
élete, vallása és erkölcsisége is csak teng, sat-
nyul és elfajul, ha egyenként be nem oltjuk abból 
az isteni életerőből, melyet Isten az emberiség 
folytonos nemesítése végett testesített meg a Jézus 
Krisztusban! 

Sz. F. 

A hívek lá togatásának szükségessége, 
eredete és gyakor lásának módja. 

(Folytatás.) 

Hát a történelem ugyan mit mond? Akadunk-e csak 
némi nyomára is a különös lelki gondozásnak, közelebb-
ről a hívek házanként való látogatásának ? Előre is kije-
lenijük, hogy igenis feltaláljuk a különös lelki gondozást, 
fel a hívek házanként való látogatását is a keresztyén 
egyház életében. Az igaz, hogy nem mindig egyformán; 
most teljesen, majd nagyon fogyatékosan. Áradás után 
apadás következik itt is. 

A híveknek a lelkész, hajdan püspök részéről tör-
ténő meglátogatásáról a dolog természete szerint csak 
akkor lehet szó, a mikor már vannak szervezett gyüle-
kezetek. De az ennek megfelelő gyakorlatot föltaláljuk 
már Jézusnál és az apostoloknál is. 

Jézus nyilván mondja magáról: én vagyok ama jó 
pásztor; ismerem az én juhaimat és azok is ismernek 
engem. E szavak kétségen kívül személyes érintkezésre 
mutatnak. Az is föl van jegyezve Jézusról, hogy a bűnö-
sök össze szoktak gyülekezni körülötte. Ugyan ki merné 
tagadni, hogy ezek épen az ő pásztori hangja által édes-
getve sereglettek hozzá?! (Aachelis I : 433.) Hívogató 
szava Máté ev. XI: 28. szerint így hangzik: jöjjetek én 
hozzám, kik megfáradtatok és megterheltettetek és én meg-
nyugosztlak titeket. Azt is tudjuk, hogy Zalceust a saját 
házában kereste fél, hogy megtérítse; és megtérítette. S 
ugyan ki merné mondani, hogy mással senkivel se csele-
kedett így ? Az a példázat is, a mit az elveszett juhról 
mondott, nem ide céloz-e; nem azt mondja e, hogy a 
tévelygések és bűnök útjára tévedt embernek utánna kell 
menni, föl kell keresni és vissza kell hozni? Bizonyára 
igen! E kötelesség pedig kivált a nyájak gazdáira, pász-
toraira vár. Tény az is, hogy Jézus a tanítványokat nem 
Galilea utcáira vagy zsinagógáiba, hanem Galilea házaiba 
küldte (Máté X : 11—13) hirdetni az evangéliumot. 
(Uostersee II: 203). 

Az apostolok közül csak Pál említi minden félreér-
tést kizárólag, hogy házanként tanította híveit. Efézusi 
három évre terjedő tartózkodásáról u. i. ezt mondja az 
odavaló vének előtt: * semmi előtt nem vonogattam maga-
mat, a mi néktek hasznotokra való volt, hogy azokat 
néktek ne hirdetném és hogy ne tanítanálak titeket közön-
séges helyen és házanként«. Ap. cs. XX: 20. A pásztori 
levelekből is egész világosan kivehető az apostolnak az 
a kívánsága, hogy a gyülekezet vezetője lelki állapotukhoz 
képest más-más módon bánjék az egyesekkel, azaz külön 
személyesen érintkezzék velük. Könnyű elgondolni, hogy 
a többi apostolok is hasonló módon jártak el. A Mennyei 
Jelenések könyvében is egész szigorúsággal felelőssökké 
tétetnek a gyülekezetek angyalai azokért a szellemi és 
erkölcsi állapotokért, a mik gyülekezetükben létrejöttek. 

Azt is igen könnyű elgondolni, hogy a mikor az 
eretnek irányok kezdenek létrejönni és megalakulni, akkor 
nemcsak, hogy fel nem hagyhattak a gyülekezeti elöljárók 
és a püspökök a gyülekezeti tagokkal való személyes érint-
kezéssel, hanem még fokozottabb mértékben kellett azt 
gyakorolniok. Ha farkas ólálkodik a nyáj körül: nem fek-
hetik fülére a pásztor. Hisz a hívekkel való személyes 
érintkezés egyik fő indító okául ma is azt tartjuk, hogy 
ez által megóvjuk őket a baptisták, a nazarénusok, a 
felekezetnélküliek, a socialisták, sőt a nagyobb és anya-
gilag talán szerencsésebb viszonyok közt levő felekezetek 
részéről jöhető csábítások és eltántorításoktól. Nem téved-
hetünk hát, ha azt hiszszük, hogy ebben a korban két 
kézzel kellett munkálkodni az erre hivatottaknak a keresz-



tyén testvéri közösség érzetének erősítésén, a tévelygők, 
de még el nem tévelyedetteknek útbaigazításán, a kétel-
kedők és ingadozók felvilágosításán és szilárddá tételén. 
Ez pedig csak személyes érintkezés, igazi utánjárás, mond-
juk házanként való látogatás, és az özvegyek, árvák, bete-
gek ügyének testvéries felkarolása által történhetett. Helye-
sen mondja hát Oosterzee, a házi látogatásokról szólva, 
hogy »a cura pastoralisnak e területén is folyvást felta-
láljuk, különösen az első századokban az odaadó buzgó-
ság nyomait*. 

Ambrosius szerint ( j 397 ; de officiis ministrorum 
libri tres c. munkája az első lelkipásztorkodástan) a pap 
hivatott tanácsadója mindazoknak, a kik gondjaira bízat-
tak. Ezért nemcsak oly tulajdonságokat kell keresni benne, 
a miket a tanítói hivatal követel, hanem olyanokat is, a 
mik alkalmasok súlyt és tekintélyt szerezni neki, a bizal-
mat megnyerni és biztosítani, hogy óhajtsák tanácsát és 
ne hiába keressék azt nála. (Köstlin : Die Lehre von der 
Seelsorge, 18. 1.) 

Chrysosthomus (f 407) Bizancz híres prédikátora 
világos képet tár elénk 7rsyi tscoaúv7]c című művében arról, 
hogy az ő idejében hogyan fogták fel a pap feladatát és 
ehhez képest mit vártak tőle. Ebben a nyáj legeltetéséről 
a mit Krisztus tett kötelességgé, azt mondja, hogy az abban 
áll, hogy a nyáj megóvassék a sötétségnek azon seregei 
és hatalmasságaitól, a mik gonoszabbak, mint a farkasok 
és a rablók — tévtanoktól és a félrevezetéstől; aztán 
azokkal az egyesekkel szemben, kik abban a veszélyben 
forognak, hogy elszakadnak a nyájtól vagy bűneik által 
a kegyelmi erők hatásától megfosztják magukat, éberség-
ben és helyreigazító szeretetben. Erős lélek kell ahhoz, 
hogy a pásztor el ne csüggedjen az eltévelyedettek meg-
mentésében, hogy folyton-folyvást arról gondolkozzék, 
vajha adná nekik az Isten az igazságnak ismeretét és 
szabadítaná meg őket az ördög torkából. A pásztortól 
számon kér az Isten minden egyes lelket s az ő vesze-
delme, ha gondatlansága miatt valaki elveszett. >Omnium 
et singulorom, qui curae tuae sunt commisi, tibi reddenda 
est ratio: cogita in quanto verseris periculo! Mirum, si 
sacerdos solvetur!« 

Nagy Gergely is igen nagy felelősséggel járó hiva-
talnak tartja a lelkészi hivatalt. (Liber pastoraíis curae.) 
A lelki gondozást a legelső művészetnek (ars artium) ne-
vezi. Az üdv eszközei a lelkészre vannak bízva, mint 
lelki orvosra; egyedül ő képes, de köteles is azokat he-
lyesen alkalmazni. Mily nagy azért a felelősség arra nézve, 
a kiben megvannak az e hivatalra szükséges adományok 
és kényelemből, nyugalomszeretetből mégis kivonja magát 
a pásztori hivatal terhe alól A lélekre hatásnak főesz-
köze nála is az ige; az intést és vigasztalást azonban 
mindig az egyes személyek tulajdonságai és szükségeihez 
mérve kell nyújtani belőle. Ehhez képest az igével való 
bánásra adott szabályai főleg arra vonatkoznak, hogy 
miként kell fölkeresni éles szemmel minden egyesnél azt 
a pontot, a melyben az a keresztyén ember rendes, hogy 
így szóljunk, szabályszerű alakjától eltér, hogy aztán ép 
e ponton lehessen orvosolni a hiányt. Kívánja, hogy a 
lelkigondozó »barátja* legyen mindeneknek; álljon résen 
és ha valahol kell, segítsen. Mások java fölött úgy őrköd-
jék, mint a magáé fölött. (Köstlin i. m. 12—33. 1.) 

A középkorban, a mikor olyan üdvintézetnek tar-
tották már a keresztyén egyházat, a melyhez való tar-
tozás nélkül senki se üdvözülhet, s a mikor a papok 
elhitették már a néppel, hogy őket az Isten felhatalmazta 
a bűnök megbocsátására: megváltozott a lelki gondozás-
ról való felfogás is. Jobban mondva: megsemmisült az 

A pápa és a neki feltétlenül alávetett papok és szerze-
tesek a népnek nem tanácsadói segítő »felebarátjai«, hanem 
a szó közönseges értelmében rendőrei és ítélőbirái voltak. 
A papság feladata nem az volt, hogy a népet a szeretet 
lelkével megnyerje, az igehirdetés által felvilágosítsa és 
meggyőzze az üdvigazságok felől, hanem hogy rábírja a 
pápa iránt való engedelmességre és meg is tartsa abban. 
És hogy e feladatát teljesíthesse, hogy a pápa ellen szán-
dékolt vagy elkövetett bűnöket kipuhatolhassa s így a 
lelkek felett uralkodhassék: felállították a gyóntatószékeket 
és elrendelték, hogy évenként legalább egyszer mindenki 
tartozik meggyónni. Ez az eljárás csupán műkegyességre, 
hitvány képmutatásra vezethetett. Oda is vezetett. Bizony-
ság erre a történelem. 

A reformáció a speciális gondozás terén is kiváló 
érdemet szerzett magának, mert felkarolta azt úgy, amint 
ránk hagyták Jézus, az apostolok és az ős egyház. A 
speciális lelki gondozás életre költése és becsületes gya-
korlása különben természetes következménye volt annak 
a felfogásnak, a mit a reformáció, egészen bibliai alapon 
a Krisztus egyházáról magáénak vallott. E felfogás szerint 
az egyház a Jézus Krisztusban hívők gyülekezete, azoké 
a hivőké, a kik benső meggyőződéssel vallják, hogy a 
Jézus Krisztus az emberiség megváltója s nincs és nem 
is adatott emberek között ég alatt más név, mely által 
kellene nekünk megtartatnunk. Protestáns alapelv szerint 
tehát a keresztyén község a személyes hit alapján nem 
holttetemekből, hanem élő kövekből épül föl. Ehhez képest 
a protestantismus feladatává tette magának, hogy az ige-
hirdetés által hivöket képezzen. Mert mi módon hívják 
segítségül azt, a kiben nem hiéndenek, mi módon hisz-
nek pedig abban, a ki felől nem hallandanak, mi módon 
hallanának pedig prédikáló nélkül ? Mennél jobban érezte 
a reformáció, hogy a középkori papság igen nagy mér-
tékben megkárosította a keresztyén népet: annál inkább 
óhajtotta azt kárpótolni. 

Innen van, hogy Luther s utánna a többi reformá-
torok oly sürgős kötelességnek Iártják a katechisálást, a 
predikálást; továbbá a bibliának s az ehhez írt magya-
rázatoknak a nép kezébe adását. Az egyetemes papság 
elvénél fogva érvényesül az az ős keresztyén elv is, a 
mely szerint a lelkigondozás organumai nemcsak a papok, 
hanem minden hivő a maga körében, a neki adott lelki 
ajándék mértéke szerint. A hivők, mint a Krisztus testé-
nek tagjai, mind kötelezve vannak arra, hogy egymás lelki 
jóléte, üdve felett őrködjenek s azt tőlük telhetőleg elő-
mozdítsák. »A kötelezettség köre és egyszersmind a fele-
lősség is nő azok körének nagyságával, a kik a vér, vagy 
a társadalmi rend, a természeti egyesülés vagy a hivata-
los kötelesség kötelével vannak utalva az egyesre. Terje-
delménél fogva nagyobb a kötelesség és felelősség arra 
nézve, a kire egy egész gyülekezet, egy egész vidék van 
bízva, mint arra nézve, a kinek csak a saját családi köré-
ről vagy csak a saját lelkéről gondoskodni«. (Köstlin: 57.1.) 

Luther ugyan nem írta meg a lelki gondozás rend-
szeres elméletét, de azért bizonyos, hogy a speciális lelki-
gondozást minden hivő jogának és kötelességének tartotta. 
Nyilván bizonyítják ezt iratai, miket Németország keresz-
tyén nemeseihez, polgármestereihez és tanácsos uraihoz 
intézett, lelkükre kötve, hogy a saját körükben tegyék 
meg kötelességüket a nevelés, közelebbről a hitre nevelés 
szempontjából. Tanúsítja kis kátéja, mit a családapák 
kezébe adott, bogy otthon házukban, mint egy gyüleke-
zetben illően gyakorolhassák lelki gondozói tisztüket. 

A mellett a cura generális mellett, a mi az Isten 
igéjének hirdetésében állott, létre jött az ág. ev. egyház-



ban a cura speciális is. Ennek formája a magán-gyónás 
volt. Ez által jutott tudomására a lelkész az egyesek indi-
viduális szükségeinek; így tudta meg, hogy intésre, vigasz-
talásra vagy tanításra van-e szükségük? 

A mikor a pietismus nem csupán a fölmerült szük-
ség szerint előforduló, hanem egyáltalán kötelező házi 
látogatást sürgetett, a lutheránus orthodoxia ennek ellene 
mondott. Ellene mondott az a miatt való aggodalomból, 
hogy a lelkigondozó bizalmas, igazán a felebaráti szere-
tettől áthatott tiszte theokratikus birói hivatallá vállhatnék. 

Ne vitassuk most, hogy a lutheránus orthodoxiának 
mennyiben volt igaza e részben, vagy mennyiben téve-
dett ; az azonban bizonyos, hogy a magán-gyónás se vált 
be egészen, sőt igen sok helyen üres külsőséggé lett, a 
minek mechanikus kezelése igen kevés, vagy épen semmi 
erkölcsi hasznot se hajtott. 

A svájci reformáció más úton haladt. Mivel a gyó-
nás intézményét eltörölte, szükségét érezte, hogy az ennek 
folytán támadt hiányt pótolja valami más intézménynyel. 
Ez az intézmény a gyülekezeti tagoknak házanként való 
meglátogatása volt, a minek létrehozásában Kálvinnak el-
vitázhatatlan érdeme van. Szokott nyíltságával azt mondja, 
hogy az egy prédikáció tartásával még épen nem rója le 
a lelkész a maga hivatalos kötelességét. (Ap. cs. 20. rész 
2. v.-hez írt commentárában.) Abban az egyházszerve-
zetben, a mit ő tervezett és dolgozott ki s a mit a genfiek 
el is fogadtak (1541) s életbe léptettek, határozottan kí-
vánja, hogy a lelkipásztor minden évben húsvét előtt, a 
vének közül egygyel látogassa meg a családokat és sze-
rezzen tudomást a háznép hitéről. (Visitatio domestica 
ordinata vei stata.) Ennek jótékony hatásáról Beza a kö-
vetkező szavakkal tesz tanúbizonyságot: qua in re vix 
incredibile est, quantos fructus sit consecutus. De a hie-
rarchikus törekvéseknek még a látszatától is óvja a lel-
készeket. 

A II. Helvét Hitvallás XVIII. cikke, egészen Kálvin 
szellemében, így szabja ki a lelkészek kötelességeit: »A 
lelkészeknek kötelessége: tanítani a tudatlanokat, hala-
dásra inteni és sürgetni az Ür dolgában lanyhákat és 
resteket, vigasztalni és erősíteni az ingadozókai; és a go-
nosz különböző kísértéseibe esett lelkeket; dorgálni a bűnö-
söket, visszatartani a tévelygőket, felemelni az elesetteket, 
meggyőzni az ellenszegülőket, az Úr nyájába betört far-
kasokat e l ű z n i . . . a betegeket és különböző kisértetek által 
gyötörteket meglátogatni, oktatni és az élet útján meg-
tartani*. 

Ámde hogyan tudja meg, ki tudatlan, ki rest, ki-
csoda kislelkü, ki küzd a sátán kísértései ellen, ki inga-
dozik, ki méltó feddésre, ki miben tévelyeg, ki esett el; 
hogyan tudja meg, hogy farkasok kerülgetik a nyájat, ha 
csak a pásztor-kunyhóból és csak olykor-olykor, akkor is 
tömegben tekinti meg az összeverődött nyájat? Hogyan 
adhatna a felügyeletére és táplálására bízottaknak állapo-
tuknak épen megfelelő rendelt eledelt, alkalmatos időben, 
azaz akkor, a mikor épen kell, ha se ő nem keresné fel 
azokat, se azok öt? (Lukács 12: 14.) Köstlin i. m. 92., 
93. 1. Aachelis i. m. 436., 437. 1. Oosterzee 204. 1. 

(Folyt, köv.) Kiss József. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az egyetemes t anügy i bizottság gyűléséről. 

A reformátusok újjászervezett egyetemes tanügyi 
bizottsága március 18., 19. és 20-dik napjain Budapesten 
tartotta ez évi rendes gyűlését. A három napig tartott 
gyűlésen Joó István elnöklete alatt az elemi-, közép- és 
főiskolák körébe vágó számos közérdekű kérdésről adtak 
szakvéleményt, melyek közül a következőket emeljük ki: 

A szőnyegen forgó tanügyi reformok tekintetbe vé-
telével Fejes István indítványára az E. T. B. megbízta a 
népiskolai, középiskolai és főiskolai szakelőadókat, hogy 
a szakkörükbe eső tanügyi kérdéseket tanulmány tárgyává 
téve, adjanak véleményt arra nézve, hogy mi lehetne a 
mi álláspontunk: a) a népiskolai törvény revíziója, b) a 
középiskolák beosztásának vagy tantervének változtatása, 
c) a felsőbb iskolák törvénynyel szabályozása esetén. Ezek 
a vélemények az augusztus hóban tartandó rendkívüli 
ETB. ülésén tárgyaltassanak. A jogi szakra tanügyi elő-
adóul dr. Ballagi Géza sárospataki jogtanár választa-
tott meg. 

A népiskolai törvény revíziója tárgyában H. Kiss 
Kálmán szakelőadó részletes munkálatot olvasott fel, mivel 
szemben az ETB. megbízza a szakelőadót, hogy a nép-
iskolai törvény revíziójára vonatkozólag olyan javaslatot 
készítsen, mely a jelentéktelen részletek mellőzésével elvi 
alapon fejtse ki a revíziónál elfoglalandó álláspontot, figye-
lembe véve az 1868-iki törvény megalkotása utáni orszá-
gos intézkedéseket. A közép- és felsőfokú oktatás előadói 
is hasonló munkálatok készítésére kérettek föl. 

A népiskolai ügy állapotát illetőleg statisztikáját 
három évenként hivatalosan összeállíttatni kívánja az 
ETB. E végre a szakelőadó által készített rovatos mintát 
némi módosítással elfogadja s kimondatni kéri, hogy az 
1896/97-ik iskolai évi állapot a rovatos ívekbe össze-
írandó és 1898. március l-ig az ETB. elnökéhez át-
teendők. 

A tanítók változása ügyében javasolja az ETB., 
mondja ki a konvent szabályrendeletileg, hogy tanitóvál-
tozás csak a tanév elején vagy végén történhetik, tanév 
közben csak rendkívüli esetben. 

A német nyelvnek a tanítókepezdékben való tanítása 
fölött, melyet a tiszántúli egyházkerület vetett fel, beható 
tanácskozás folyt. A javaslat ez lön: kérje föl a konvent 
a kormányt, hogy a debreceni ref. tanítóképzőben a német 
nyelv tanításának sürgetésétől álljon el; míg azonban ez 
megtörténnék, addig a német nyelv tanítandó a praepa-
randiában. 

Az erdélyi egyházkerület által beküldetett »Tantervet 
és utasítást a főgimnáziumokkal kapcsolatos elemi iskolák 
számára* az ETB. tudomásul veendőnek véleményezi. 

A tanítói korpótlékok ügyében az ETB. fölkéri a 
konventet, hogy figyelmeztesse az egyházakat, hogy az 
ötödéves tanítói korpótlékok fedézéséről gondoskodjanak, 
és pedig: 



a) vizsgálják meg, képesek lesznek-e saját erejükből 
fedezni s ha csak lehet fedezzék abból a korpótlékokat, 
mert az államsegély állami beavatkozással jár; ha pedig 
saját erejökből nem képesek a korpótlékokat szervezni, 
akkor 

b) az 1893. évi XXVI. t.-c. végrehajtása tárgyában 
kiadott miniszteri utasítás 17. §-ában fölsorolt okiratokkal 
fölszerelt és a vallás- és közokt. Minisztériumhoz címzett 
folyamodványaikat az illető kir. tanfelügyelőkhöz ápri-
lis 10-ig felelősség terhe alatt terjeszszék föl. 

A nem református középiskolákba járó ref. növen-
dékek vallásoktatására vonatkozólag Váró Ferenc közép-
iskolai szakelőadó indokolt munkálata alapján javasolja 
az ETB., hogy kérjen véleményt a konvent a dunamelléki 
és erdélyi egyházkerületektől az iránt, mi módon lehetne 
a budapesti és kolozsvári theologiai akadémiákon tanfolya-
mokat rendezni be a kir. tudomány egyetemre önkényt 
vállalkozó tanárjelölt hallgatók számára oly céllal, hogy 
ezek a hittani tárgyak középiskolai tanítására kiképzést 
és képesítést nyervén, bárhol alkalmaztassanak is, az 
1883. évi orsz. t.-c. 9. §-a értelmében egyházhatósági 
megbízásból hitoktatói munkát végezhessenek ? S nem 
lehetne-e ugyanezen szempontokból a már alkalmazásban 
levő tanárok számára póttanfolyamokat rendezni be ? — 
Kérje fel továbbá a konvent a kormányt, hogy az állami 
középiskolákban vagy középiskolai jelleggel biró más inté-
zetekben az egyházunkhoz tartozó növendékek vallásokta-
tásáért a törvény szerint (1883. XXX. t.-c. 9. §.) bejelen-
tett s a kormány által elfogadott hitoktatónak heti egy 
óráért legalább 40 — 40 frt évi díjat rendszeresíteni, a 
hitoktatás céljára az intézetben helyiséget adni méltóz-
tassék. 

A középiskolák állami felügyeletével szemben köve-
tendő eljárásra vonatkozólag Váró Ferenc szakelőadó 
javaslatára részletes »Utasítás-terv«-et fogadott el az ETB., 
melyhez a konvent megerősítését kéri. 

Államsegélyért folyamodó halasi és hajdú-nánási 
gimnáziumok kérvényét, továbbá államsegélyi szerződé-
seik revízióját, illetőleg segélyük fölemelését kérő csurgói, 
sepsiszentgyörgyi és szászvárosi főgimnáziumok kérvé-
nyeit az ETB. pártolólag terjeszti fel a konventhez; ellen-
ben a rimaszombati főgimnázium folyamodványát, mivel 
a bemutatott szerződés 5-ik pontja az 1896-ik évi 62. sz. 
konventi határozatnak nem felel meg, az ETB. felterjesz-
tésre nem ajánlhatja. 

A lelkészképesítő bizonyítványok általános osztály-
zatának megállapításánál lladácsi György szakelőadó 
előterjesztésére javasolja az ETB, hogy mondja ki a kon-
vent a következőket: 

á) jeles általános osztályzatúak azok, a kiknek jeles 
jegyeik mellett legfölebb egy jó tanjegyök van ; 

b) jó általános osztályzatúak azok, a kiknek két 
kielégítővel szemben legalább ugyanannyi jeles vagy jeles 
és jó vegyes, vagy jó tanjegveik mellett legfölebb egy 
kielégítő tanjegyök van; 

c) csekélyebb tanjegyűek általában kielégítő osztály-
zatúaknak veendők; 

d) az írásbeli dolgozatok tanjegyei az általános 
osztályzat megállapításánál szintén beszámítandók. 

A középiskolai vallástanárok képesítésére és minő-
sítésére vonatkozólag lladácsi György theologiai szakelő-
adó indokolt előterjesztésére az ETB. javasolja a Konvent-
nek. hogy az összes egyházkerületekre kötelezőleg mondja 
ki azt, hogy középiskolai vallástanárok lehetnek azok, 
a kik mindkét lelkészi vizsgálatot jeles osztályzattal tették 
le, vagy a kik theologiai magántanári oklevelet tudnak 
fölmutatni. Miként a lelkészi, úgy a theologiai magán-
tanári vizsgálat is bármely egyházkerületnek e célra 
megválasztott bizottsága előtt letehető. 

A magyar irodalmi tanterv módosítására vonatko-
zólag az ETB Váró Ferenc előadó indokolt javaslatára 
javasolja a Konventnek, intézzen fölterjesztést a kormány-
hoz az iránt, hogy egyezzék bele az államilag segélyezett 
ref. főgimnáziumok tantervének akként való módosításába, 
hogy a magyar irodalmi tananyag köréből az V. osztály-
ban (szerkezettan helyett) rhetorika, a VI. osztályban 
(rhetorika helyett) poétika, a VII. osztályban (poétika he-
lyett) a XVI. és XVII. század irodalomtörténete, a Vlll-ik 
osztályban pedig (az egész irodalomtörténet rövidlete he-
lyett) az újabb irodalom története behatóbban taníttassák. 

A sárospataki főiskolai igazgatótanács indítványára 
az ETB fölkéri a Konventet, eszközölje ki a kormánynál, 
hogy azon vasúti kedvezmények, melyeket az állami is-
kolák tanárai élveznek, ref. iskoláink tanáraira is kiter-
jesztessenek. 

Az érettségi vizsgálati utasítás revíziójára vonat-
kozólag az ETB a főgimnáziumi tanárkaroktól bekért nyi-
latkozatok alapján következő javaslatokat indítványozza: 

a) ellene van annak, hogy a jelesebb tanulók egyes 
vagy épen az összes tárgyakból a szóbeli vizsgálat alól 
föl mentessenek; 

b) latin írásbeli dolgozatúl a mostani magyar-latin 
fordítás helyett latinból magyarra való fordítást javasol; 

c) a földrajzi ismeretekre és az egyetemes törté-
nelemnek nemzeti történelmünkkel kapcsolatos kérdéseire 
nagyobb súly fektetése és nagyobb kiterjeszkedés látszik 
kívánatosnak; 

d) alkottassék oly novelláris törvény, mely az érett-
ségi vizsgálatot csak a főiskolai tanfolyamokra lépő ifjak-
tól követelje meg. más életpályákhoz csak a középiskolai 
tanfolyam sikeres elvégzéséről tanúskodó elbocsátó bizo-
nyítvány követeltessék. Ily intézkedés nemcsak a vizsgá-
landók számát apasztaná, hanem a vizsgálatok szinvona-
lat is emelné s a főiskoláknak, rendeltetésük betöltését, az 
odavaló elemek tüzetesebb megválogatásával, inkább biz-
tosítaná ; 

e) szűnjék meg az utasításnak az a rendelkezése 
(4. §.), hogy a tanárkar a kétes előmenetelü tanulóknak 
az érettségi vizsgálattól való visszalépést javasolhatja. 

A szakelőadók indokolt előterjesztésére az ETB. ja-
vaslatot készített a népiskolai, középiskolai és theologiai 



oktatás munkaprogrammjára vonatkozólag, melyeknek ér-
vényre emelését a Konventnek szintén ajánlja, javasolván 
egyszersmind, hogy a theologiai oktatás munkaprogrammja 
a jogakadémiákra is alkalmaztassék és hogy a leánynevelő 
és felebaráti intézetek szakelőadója a tárgyi rokonságnál 
fogva a népoktatási programm szerint járjon el. 

A munkaprogramm megállapítására nézve például 
ide iktatjuk a theologiai akadémiák szakelőadójának hatás-
körét szabályozó ügyrendet: 

A theol. akadémiák szakelőadója: 
1. Összegyűjti a theol. akadémiák múltját és jelenét 

feltüntető tájékoztató adatokat. 
2. Jelentést tesz a theol. akadémiák körében éven-

kint fölmerülő nevezetesebb mozzanatokról. 
3. Ügyel ar ra : vájjon az egyházi törvények által 

megszabott követeléseknek (486—495. §.) és az egyete-
mes Konvent által megállapított feltételeknek (szervezet, 
tanterv) megfelelnek-e ? 

4. A különböző theol. akadémiákon használatban 
levő tan- és fegyelmi szabályokat, a vagyonkezelés módo-
zatait időnként átvizsgálja, egybeveti s azok alapján — 
a szükséghez képest — az összes akadémiákra s azok 
esetleges meglátogatására nézve (496. 2.) célszerű javas-
latokat készít. 

5. Figyelemmel kiséri a kormány felsőbb oktatási, 
törekvéseit s azokról időnként véleményes javaslatot ter-
jeszt az ETB. elé«. 

Végül a bizottsági ügykezelésre vonatkozólag hoztak 
határozatokat s kimondták, hogy a tanügyi bizottsági 
tanácskozásoknál ügyrendül a konventi ügyrend fogad-
tasssék el. 

Mindezek a megállapodások arra mutatnak, hogy 
az egyetemes tanügyi bizottság jó munkát végzett, hiva-
tása magaslatán áll, új szervezete s különösen a szakelő-
adói * rendszer szépen be fog válni. Mindez nagyon kívá-
natos is, mert az utolsó két évtized alatt ugyancsak cse-
kély tanügyi tevékenységet fejtett ki s csekély súlylyal bírt 
az egyetemes református egyház. Sóváradi F. 

T Á R C A . 
Az evangélium hatása az életre. 

Midőn a gyülekezetben elhangzott a buzgóság fo-
hásza, a hálaadó ének s az Úr szolgája ihletett ajakkal 
olvassa az Igét, mintha látnék megnyilatkozott egeket a 
szószék felett s beröppenne ott a Szentlélek galambja . . . 
ajkában a béke olajága . . . Mintha a hitnek, Isten közei-
létének érzete ekkor áradna a lelkekbe, vele az üdvösség, 
az édes balzsam, a melynek egy cseppje, a keserűség 
tengerét is édessé változtatja. 

Ekkor érzi az ember hittel, hogy Istené! Feledi a 

* Szakelőadókul működnek az ETBizottságban: Radácsi 
György a theologiai, Ballagi Géza a jogi, Váró Ferenc a közép-
iskolai, H. Kiss Kálmán a népiskolai, Kérészy Barna a vallás-
oktatási, Horváth József a leánynevelési és emberbaráti intézetek 
ügyében. A tanügyi bizottság jegyzője pedig Molnár Sándor. 

bajt, a küzdelmeket, a fáradságot s megnyugodva szívja 
be az éltető, mennyei vigaszt, az Isteni erőt. Sokan mond-
ják: ^Siralomvölgy e föld!« Hova sülyed az ilyen földhöz 
tapadó bölcsesség a hit égi fényének csak egy sugara 
mellett is ? Hisz ennek ereje tápláló, életet megújító; vilá-
gossága fényt áraszt a lelkek legtitkosabb, leghomályosabb 
rejtekébe is. Mily boldogság az, Istennel együtt lenni s 
így szólni: »Merítek vizeket nagy örömmel a szabadító -
nak kútfejéből* (Ézs. 12, 3.). A lélek ekkor, a vigasznak, 
ihletettségnek pillanatában érzi legjobban, hogy mennyire 
nem tud élni a vallás nélkül. Az a benső, sejtelmes vágy 
éget, a melyet ki nem elégít más, csak az Istennel való 
együttlét, az imádkozás. Imádkozva kibékülünk mindennel 
s az isteni béke enyhe ölében ringatódzunk. Hiába mondja 
a kevély ember bűnös indulata: »nincs Isten!* A leg-
bünösebb ember is érzi jobb perceiben az Isten után való 
sóvárgást . . . Lelke sugallja, hogy segedelemért nem for-
dulhat máshoz, mint a ki őt idehozta e földre. 

A lélek tulajdonképeni élete akkor kezdődik, mikor 
e hatalmasabb lényről, Istenről tudomást vesz s vele akar 
maradni. S a megszabadító kegyelem ereje ekkor nyilat-
kozik meg; az isteni szeretet magához emeli a megnyug-
vást kereső embert s reszkető szivének békességet ad. 

S mióta ember van e földön, azóta lebeg itt egy 
álomkép, melyet örömmel sző mindenki, mely magasztos 
végcélunk: a boldogság. Az a nyugott lelki állapot ez, 
midőn se kételkedés, se tépelődés, vagy messze vágyak 
miatti sóhajtás, se csalódás feletti keserűség nem gyötör. 
A lélek nem vágyik többre, mint a mennyit elért; kibé-
kült mindennel . . . 

S hány ember mondja, hogy boldog . . . ? Bizony 
kevés, nagyon kevés. Milliók ajkáról csak a panasz keserű 
szava hangzik, mert nem érik el a messzeségben, déli-
bábként feltűnő boldogságot. A nyughatatlan, folyton tépe-
lődő lélek, mely e földről csak néha-néha vágyik vissza 
az Istenhez, űzi. kergeti az embert; mint a bolygó olyan: 
ég, forr, tévelyeg . . . így keresi azt a határozatlan örö-
met, a boldogságot e földön. S ez a baj, hogy annyian, 
annyiszor feledik el, hogy nem e föld az örök haza, hanem 
az ég s a földi örömek épen ezért nem lehetnek minden-
korra megnyugtatók. Az egyik ember a vagyonban, fényben, 
mások hódolatában keres gyönyört, vagy ezért tán a bűn-
nek is szolgálatába szegődik. Á másik megveti e földet, 
magasba tör. A művészetben az emberi elmének nagy 
alkotásaiban gyönyörködik; rajong a lángelmék teremtő 
erejét látva. S míg egyfelől a legmagasztosabb eszmékért, 
alkotásokért lelkesül, másfelől korunk bűneiben benne él 
mint annyian. 

S mi a vég? óh tudják, nagyon érzik, hogy mi. . . 
A gyönyörhajhászás, a művészetért való rajongás igen 
sokszor csak törekvés, hogy az a boldogtalanság kitörő 
érzését elnyomja. A ki e világ fényét imádja, vagy közö-
nyös vagy világgyűlölő lesz. A fény csak körüle volt, de 
a haszontalansággal kábított, hiúsággal csalt lélek érezte 
a sötétséget, a mely nem eleme s elkeseredve vallja meg: 
minden hiába volt. Kínlódik a lélek, mert egyedül van s 
nincs segítsége. Nem mer az ég felé fordulni, hiszen a 
sebzett szív mélyén egy benső hang súgja, hogy vétke-
zett . . . Nincs bátorsága, hogy Istenhez térjen s rettegve 
hurcolja az életet, mely így kín, teher. Ekkor éled fel ama 
mardosó tudat, ama keserű meggyőződés: »nincs bol-
dogság !« 

Vannak, a kik az emberi bölcsesség fényesnek hir-
detett világába emelkednek. Elragadtatásukban nem látják 
amaz intő ujjat, mely a szellemi erők fényében Istenre 
mutat fel . . . S a mint érinti őket a reális élet szele, 
tova ragadja őket is. Bűnben élnek, megfeledkeznek az 



eszményített igazságról ; kétségbeejtő helyzetüket napról-
napra világosabban látják . . , Mentőszálat keresnek az 
ideális világban . . . de ott nincs vigasz és segedelem. Bú-
jukban belevetik magukat az élvezetekbe, vagy megtagad-
ják Isten lételét. Pedig a tudományok ideális világában 
mily közel valának Ő hozzá, csak a lelki szem gyenge-
sége, a hitetlenség kárpitja fedé el őt előttük. Ilyen lelkek 
azok, kik a bünt. elkerülhetetlennek, szükségesnek ítélik s 
a legszentebb fogalmakat is lerántják bűnös környeze-
tükbe. 

Sárral hányják meg a szív nemességét, a legszen-
tebb erkölcsi viszonyt gúnykacajjal, trágár szavakkal al-
jasítják le . . . Tombolnak, mert pokol ég bennük, kikben 
megtestesül a bűn s mert érzik a nagy büntetést: »A 
bűnnek zsoldja a halál!« 

Az ember szellemének szárnyain bármily magasra 
emelkedjék is. de Istent az áldások közepette nem látja 
meg, bűnbe, kárhozatba esik. 

íme, az emberiség két ezredévvel a Megváltó eljö-
vetele után is azon küzd, hogy hol keresse a vigaszt, a 
boldogságot s nem látja egy óriási tanulság mint mutatja 
a helyes irányt: oly isteni cél, mint az emberi lélek örök, 
teljes boldogsága, földi vagy emberi eszközökkel soha, esak 
isteni kegyelemeszközöl:kel valósulhat meg. 

De kevély az ember s felfuvalkodik; erejében bízva, 
csak arra akar támaszkodni. Az Antikrisztusnak ama 
gonosz szelleme káromolja benne az Urat . . . Nem fordul 
az ég felé, hanem a bűn karjaiba veti magát, nem látja, 
hogy az isteni kegyelem Jézusban megtestestesülve hívja, 
bíztatatja, megsegíti . . . Jézus az, a ki leszállt a földre 
s a kegyelem és szeretet munkájával megváltá a világot. 

Hol, kiben volt e világon oly nagy szeretet, mint 
Ó benne? Ki az, rajta kívül, a kinek egész élete, lelké-
nek minden gondolata egy érzelemtől, a szeretettől volt 
sugallva? 

Szeretet, mily felséges szó, mily isteni érzelem ez! 
Áthatja a veséket, a velőket; mennyei hatalmával csírá-
jában fojtja meg a bünt, visszavezet Istenhez . . . meg-
váltja az emberiséget . . . Óh, a mi tisztának hirdetett 
életünk, megbánásunk, istenfélelmünk, jótetteink bármily 
nagynak, nemesnek lássanak is; bármenyire szorongasson 
is »a Krisztusnak ama szerelme*; ha oly tökéletesség, 
szentség lenne is az ember, mint a mennyire bűnös és 
gyenge: mily csekélység volna mindez Jézus áldozatához 
képest, hogy szeretetből megváltván a világot, ő az ártat-
lan bárányszenvedett megszámlálhatatlan bűnért . . . Ez 
a szeretet a legerősebb, legékesebb bizonyítéka annak, hogy 
benne a Szentlélek lakozott. 

Mily gyenge az ember? A bűnnek mily setét óce-
ánja az emberiség évezredek óta elkövetett vétke ? Ha az 
ember érzi szivében keresztelő János szavának igazságát: 
»Jézus az, a ki keresztel Szentlélekkel*, mikor a meg-
térés ösvényére lépve látja az égen álló vezércsillagot; 
mikor először érzi, hogy a Megváltó ő érte is elszenvedte 
a halált, csak akkor tudja gyengeségét, bűnösségét a maga 
teljességében. Ha a megbánás forró könyei leperegtek 
az arcon, akkor világosodik meg a lelki szemek előtt, 
hogy Jézus az, a kin az Úrnak lelke megnyugodott, böl-
cseségnek és értelemnek Lelke, tanácsnak és hatalomnak 
Lelke, tudománynak és az Ur félelmének lelke. (Ézs. 11, 2.) 

Hitetlen ember láthatná az Isten szerelmének olt-
hatatlan lángja mellett, a saját bűne nagyságát? 

Megtérés, hit kell ahhoz, hogy a lélek átérezze a 
megváltás apotheosisát, hogy bevegye az apostoli szava-
kat: »Ebben vagyon a szeretet, nem hogy mi szerettük 

volna Istent, hanem, hogy ő szeretett minket s elbocsá-
totta az ő Fiát, hogy lenne engesztelő áldozat a mi bű-
neinkért * (I. Ján. 4, 10.) Ekkor vallja meg a lélek, hogy 
vétkeinél csak Isten kegyelme és Jézus áldozata nagyobb. 

Jézussal a menny szelleme szállott a földre. Szere-
tetet ád a gyűlölet helyett, segedelmet az Őt sújtó kéz-
nek; megcsókolja azt, a ki megostorozza, áldást rebeg arra, 
a ki őt bűneivel keresztre feszíti. 

Tárva van az ő szerető karja; szelíden biztatóan 
hangzik szava : >Jer fiam, jer leányom, bízzál . . . Én 
veled leszek, megsegítelek.« Mindig kész megbocsátani, 
hiszen ő, a ki csupa szeretet, csak áldani, a könnyeket 
letörleni, a megbántott szív sebeit gyógyítani jött el e 
világra. Ez a tudat hatotta át az apostol lelkét is: »Mert 
tudjátok a mi Urunk Jézus Krisztus jótéteményét, hogy 
ő ti érettetek szegénynyé lett, mikor gazdag volna, hogy 
ti az ő szegénységével meggazdagodnátok* (II. Kor. 8, 9.) 
S ha Jézust segedelműl hívjuk, nem tapasztaljuk-e áldó 
szerelmének erejéből, hogy templom a mi lelkünk, az 
Úrnak temploma, melyben a szeretet oltárán van az ál-
dozat; olyan így életünk, mint a csipkebokor, mely el nem 
égett s a melyben ott valaaz Úr. Óh siessen mindenki kész-
séggel, örömmel; vigyük életünknek, megáldott lelkünknek 
minden szerelmét az Úr oltárára, szenteljük néki. Folyton 
éreznénk akkor, hogy ég a mi lelkünk, mert az Úrnak 
szerelme égeté, s abban ő lakozik . . . Úgy nem vesz erőt 
rajtunk az enyészet hatalma, örökre élünk! . . . Pedig 
mennyire vágyunk élni, élvezni. Ki az, a ki vissza nem 
kívánja az összezmlott paradicsomot? . . . íme, Jézus ezt 
építé meg újra, oda hív mindenkit. Az lenne a legnagyobb 
öröme, ha minden embernek elmondhatná emlékezetes, 
keresztfán mondott szavait: »Még ma velem leszesz a 
paradicsomban*. Az emberbe oltott életfentartási ösztön 
is azt követeli, hogy az ember Jézushoz térjen, hogy a 
rettegett halál birodalma összedőljön s helyette felemel-
kedjék az örök élet paradicsoma. 

De Jézus nélkül, rajta kívül nincs üdvösség se égen, 
se földön. Hányan keresik a hatalmas pártfogót, de a 
lélekkel, a legfőbb pártfogóval, Jézussal kevesen gondol-
nak . . . Oh mily kicsiny a Jézus igaz hívőinek serege! 

A kit Jézus vezet, annak megtérése, megbánása 
életcéllá magasztosul; ekkor lobban fel a szivbe oltott 
szunyadozó szikra, a szeretet és érzéssé válik a próféta 
beszéde : »Az én szívemben az Úrnak igéje olyan volt, 
mint az én csontjaimba rekesztett élő tűz. (Jerem. 20, 3.) 
Csak a ki maga is részesül a kegyelemben, emelkedhe-
tik oda, hogy a megváltás tényét, mint a teremtésnél is 
felségesebb isteni akaratot fogja föl. 

Az ember remegve indul el az új életirányon, de 
a mint hite napról-napra épül, érzi, hogy Jézus vele van. 
A kinek szive lázasan dobban meg, mikor ama titkos 
kegyelem jelét látta minden dolgain, a kinek túláradó 
öröme, felindult érzelme annyiszor volt a hála, ha této-
vázva állván a bűn utain. az Idvezítő őt kézen fogá: az 
érzi, hogy Jézus nemcsak egy nemzedékkel volt együtt, 
hanem mindenikkel, csak meg kell érezni keze szorítását, 
szelleme intését . . . Miként a pusztán, a zsidók előtt, ott 
járt az égen a fényes csillag, az egész emberiség előtt 
mint útmutató jár »Dávidnak ama gyökere és á g a : ama 
fényes és hajnali csillag, a Jézus. 

(Folyt, köv.) Kóréh Tatay Endre. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
A Pallas Nagy Lexikonának XIV. kötete. 

A nagy mű, melyet a Pallas-társaság alig néhány 
évvel ezelőtt óriás apparátussal indított meg és bámulat-
raméltó buzgalommal és áldozatkészséggel folytatott: im-
máron a befejezéshez közeledik. A XIV. kötet, a mely 
magában véve is könyvóriás, most hagyta el a sajtót, és 
így még csak két kötet hiányzik, hogy a magyar tudo-
mány, a magyar birodalom, a magyar műipar dicsőségét 
fennen hirdető nagy koncepciójú munka teljesen kész 
legyen. 

Mindannyian büszkék is vagyunk litteraturánk e 
monumentális alkotására, a melyet már megindulásakor 
közéletünk valamennyi jelese sietett üdvözölni. Azóta a 
Pallas Nagy Lexikona fényesen megvalósította mindama 
reményeket, a melyeket hozzá fűztek. Tudományos szem-
pontból tekintve ép oly magas színvonalon áll, mint az 
e nemű legjobb francia, német és angol munkák. De azon-
felül nagy fontosságú kulturmissziót teljesített: kiszorította 
hazánkból a hosszú időn át károsan ható, viszonyainkról 
sehogysem vagy tévesen tájékozott német lexikonokat, a 
melyek sokszor rosszhiszemű cikkeikkel is kompromittálták 
a magyarságot a külföld előtt. 

Most, hogy a Pallas Nagy Lexikona ezt a magyar-
ság ügyére rendkívül komoly veszélyt elhárította, ezáltal 
a nemzet háláját érdemelvén ki : most csak a humor 
derűjében látjuk csillogni a szeretetreméltó idegenek s 
főként jeles szomszédaink, a németek reánk vonatkozó 
egynémely kijelentéseit . . . Mert e lexikális munkában 
igen sok mulattató dolgot olvashatunk társadalmi, irodalmi 
stb. életünkről. így például a magyar viszonyok alapos 
ismerőjének kikiáltott, gyakran színt változtató Gubernatis 
irodalomtörténeti lexikonából arról értesülünk, hogy jeles 
tudósunk, Vámbéry Ármin jelenleg az oxfordi egyetem 
tanára; a híres Brockhaus-lexikon meg arról tudósít, hogy 
a portugál Camoens világhírű hőskölteményét: a Luziá-
dákat egy Gyula nevű úr fordította nyelvünkre, a német 
észjárás ekként fosztván meg az érdemes Greguss Gyulát 
vezetéknevétől. A leghervadhatatlanabb babérokat azon-
ban a német lexikonok a műfordítás terén aratják. A 
Pierer-lexikon a rondírást pl. így ülteti át magyarba: kör, 
körjárat, cirkáló őrjárat! Ugyanez a kiváló német munka 
nagy kegyesen szentelve néhány sort Jókainknak, művei 
felsorolása során egy Seelenformpreis című regényről is 
emlékezik. Méltóztatik tudni micsoda regény ez ? Ez, kérem 
a Lélekidomár! A fordítás a német alaposság analitikai 
képességének diadala . . . 

A ki a Pallas Nagy Lexikona vaskos köteteit for-
gatja, az meggyőződik, hogy e nagy gonddal készült mű-
ben még a legtávolibb zulukafferekről sem olvashatni efféle 
badarságokat, noha mi nem is vagyunk oly mélyen ala-
posaknak elhíresztelve, mint a németek. 

Az előttünk fekvő XIV. kötet, a mely a Pillera— 
Simor közé eső címszavakat foglalja magában s 1111 ol-

dalra terjed, valósággal zavarba hoz gazdag tartalmával. 
Csak futólagos szemlét tartva fölötte fogunk néhány nagyobb 
cikket kiemelni. A kötetben mindenekelőtt sok fényes iro-
dalmi alak tűnik szemünkbe. Itt vannak Plató, Schopen-
hauer, a kikről Alexander Bernát írt szép cikket. Itt talál-
juk Rousseaut is,a kinek korára való nagy hatását Huszár 
Vilmos vázolja. A költészet három dicső alakja: Racine, 
Schiller, Shakespeare mellett a festészet három gigászi 
nagysága áll. Rafael, Rembrandt, Rubens, a kiket Éber 
László méltat. A világtörténelemben jelentős szerepet vitt 
emberek közt itt szerepelnek Richelieu (Mangold Lajos), 
a Scipiók (Latkóczy Mihály). A magyar históriai cikkek 
közt különös figyelmet érdemel Ballagi Aladárnak II. Rá-
kóczy Ferencről szóló kitűnő cikke, a melyet szabadság-
harcaink e dicső hőséről szóló rendkívül gonddal össze-
állított irodalom kisér. Nevezetes családaink közül e kötetben 
a Prónayak (Tóth Lőrinc), a Radvánszkyak (Dézsi Lajos), 
Rádayak (Tóth Lőrinc és Négyessy László) fordulnak elő. 
Pulszky Ferenc polihisztorikus munkásságáról Ferenczy 
József írt beható cikket. Semsey Andort, a magyar tudo-
mány e nemes pártfogóját Heller Ágost méitatja. E kötet-
ben vannak a Pius-pápák életrajzai (Pápánele Ferenc), 
továbbá a hazai klérus három kimagasló főpapja: Samassa 
Schlauch (Zelliger Vilmos), Simor (Pápánelc Ferenc). A 
magyar tudomány jelesei közül kiemeljük Reguly Antalt 
(Simonyi Zsigmond), Salamon Ferencet (Dézsi Lajos), 
Simonyi Zsigmondot (Alexander Bernát), Schwarcz Gyulát 
(Kaciány Géza), költőink és íróink közül itt olvassuk 
Pósa Lajos, Rákosi Jenő és Viktor, Reviczki Gyula élet-
rajzait, a melyek Négyessy László gondos tollát dicsérik. 
Politikai és jogi nagyobb cikkek: Politika ( N a g y Ernő), 
Római jog (Vécsey Tamás), továbbá Heil Fausztin jeles 
cikkei a polgári házasságról, rabszolgaságról, részvény-
társaságról, a sajtójogról, stb. Földrajzi és történelmi 
cikkek: Poroszország, Portugália, Románia, Schleswig-
Holstein (Brózik, Mangold), Románia történelmét e téren 
kiváló szaktekintélyünk: Janesó Benedek írta meg. Váro-
saink és vármegyéink sorából e kötetben Pozsony (Thir-
ring Gusztáv és Mangold Lajos), Pozsega vármegye (Márki 
Sándor), Sáros vármegye (Latkóczy Mihály) foglalnak helyet. 
Irodalmi, históriai, művészettudományi cikkek: Portugál 
irodalom, Provengal irodalom, (Costa és Réthy László), Refor-
máció (Farkas József), Római birodalom, Róma (Latkóczy), 
Rézmetszet, Római és Román művészet (Pasteiner Gyula) 
stb. A kötet gazdag természettudományi és mathematikai 
cikkei közül megemlítjük a következőket: Ragadozók (Daday 
Jenő), Reciprocitás (KürscJiák József), Rugalmasság (Mialo-
vich Mór), Rovarok (Vangel Jenő), Rózsa (Borbás Vince), 
Réz (Szterényi Hugó és Edvi Rlés Aladár), Sarki fény 
(Róna Zsigmond), Egyéb nagyobb közlemények: Porcel-
lán (Petrilc Lajos), Posta-ügy (Dürr Károly és Háger 
(Hennyey) Vilmos, Projektivitás (Tötössy Béla), Prostitú-
ció (Marschalkó Tamás), Pulyka (Rodicky Jenő), Quarnero 
(G-onda Béla), Rendjelek (Aldássy Antal); nagyon érde-
kes Hentaller cikke szabadságharcunk rendjeleiről; Rend-

, Rézkor (Posta Béla), Robbanó sze-



rek (Edvi Illés Aladár), Sajtó (Lázár Pál, Sebészet (Réczey 
Imre), Selyem (Rejtő Sándor, Klemp Gusztáv), Sertés 
(Cselkó István) stb. A gazdag tartalmon kívül ezt á köte-
tet is számos rajz, térkép és néhány gyönyörűen kiállított 
színes képmelléklet díszesíti. 

MISSZIÓÜGY. 
Az újbanovcei szeretetház nyolcadik évi 

jelentése. 
Midőn a nevezetes 1896-ik esztendő napjai elteltek: 

ugyanakkor ez a mi kicsiny mustármagból támadt intéz-
ményünk, az Uj-banovcei Szeretetház is megint egy évvel 
öregbedett és izmosodott, mialatt egyszersmind újra meg-
hozta a maga gyümölcsét is, kiszabott föladata teljesíté-
sében. Öregbedett-e, izmosodott-e valósággal s hozott-e 
valóban jó gyümölcsöket, joggal kérdezhetik nagyérdemű 
ügybarátai és buzgó pártfogói. E kérdésekre kiván tájé-
koztató feleletet adni a Szeretetháznak ez évi, most már 
Nyolcadik Jelentése, mely az eddig követett rendtartás 
értelmében nyilvánosan fölmutatni óhajtja a Szeretetház-
nak egyfelől saját fejlődésére, másfelől hivatása teljesíté-
sére nyert és fölhasznált segélyforrásait, valamint azon 
szerény eredményt is, melyet ez erőforrások érvényesíté-
sével elérni szerencsés volt. A Szeretetház mult évi jelen-
tését 1896. január 25-ik napján volt szerencsém közre-
bocsátani, minélfogva ez a jelentés a most jelzett naptól 
a mai napig fog számot adni a Szeretetháznak úgy va-
gyoni, mint szellemi állapotáról. 

I. 1896. január 25-ik napjától 1897. január 1-ső 
napjáig a Szeretetház pénztárába befolyt : 

A) Mult évi pénztármaradékból . . 34 frt 14 kr. 
B ) Az idegen gyermekek szüleitől 54 frt — kr. 
C) Kegyadományokból 124 frt 43 kr. 
D) Rendszeres évi segélyből . . . 199 frt 80 kr. 
E) Kamatokból . . 138 frt — kr. 
F) Befizetett tőkékből. . . . . . 360 frt — kr. 

Bevétetett összesen : 910 frt 37 kr. 
II. Ugyanez idő alatt kiadatott: 

A) A háztartás rendszeres szükségei 
fedezésére 401 frt 50 kr. 

B) Tőkésítésre . . . . . . 359 frt — kr. 
Kiadatott összesen: 760 frt 50 kr. 

E szerint pénztári maradék: 149 frt 87 kr. 
III. Tőkevagyon: 1686 frt 33 kr. 
IV. Vagyoni állás: 1836 frt 20 kr. 

A bevételek C) pontja alatt álló kegyadományok 
összegét a Szeretetház következő nagyérdemű pártfogói-
nak s az ők áldozatkészségének köszöni: Cseh Ervin, 
Szerém vármegyei főispán úr, alsó-baranya-bácsi egyház-
megyénk gondnoka 100 frtot, szeghalmi reform, egyház 
5 frtot, Feinsilber úr 1 frtot, Poór József új-szivaci ref. 
lelkész úr l forintot, az alsó-baranya-bácsi egyházmegye 
gyülekezetei — Poór József egyházmegyei pénztárnok 
útján — 5 frt 80 kr t , Kozma Lászlóné úrnő 5 forintot, 
Keck Zsigmond cservenkai lelkész úr által, Keck Zsigmond 
cservenkai ref. lelkész úr 5 frtot, Cservenkáról a szegé-
nyek gondnoka 1 frt 63 krt. Tehát összesen adományoz-
tak 124 frt 43 krt. 

Ámbár a háladatosságnak nem volna szabad kivé-
telt ismerni és kivételt tenni s a Szeretetház sem akar 

kivételt tenni azon nagyérdemű pártfogók között, kik iránt 
le van kötelezve: mindazáltal nem mulaszthatom el e 
helyen különösen is kifejezni a Szeretetház hálás köszö-
netét Cseh Ervin szerém vármegyei főispán úr és Keclí 
Zsigmond cservenkai lelkész úr, mint a Szeretetház oly 
kegyes pártfogói iránt, kiknek kegyadományai ez intéze-
tünkre nézve immár rendszeres segélyekké váltak. Épen 
ily elismeréssel és hálával kell kiemelnem Szabó Péter 
alsó-baranya-bácsi egyházmegyei esperes úr ügybuzgó 
támogatását, melynél fogva az újbanovcei Szeretetházat 
az egyházmegyei kegyadomány gyűjtőíveken az állandó 
segélyezendő intézmények sorába fölvenni kegyes vala. 
Vajha ez intézkedésre az lenne testvér egyházmegyék 
visszhangja, hogy egymásután lépnének be az Újbanovcei 
Szeretetház fentartó testületei közé rendszeres segélynyúj-
tásukkal, melyre az egyetemes konvent és dunamelléki 
egyházkerület rég megadták a buzdító példát! Hinnem 
kell, hogy ez irányadó példa mielőbb méltó hövetésre talál. 

S most tisztelettel bemutatom azon német- és ma-
gyarajkű ref. vallású növendékek névsorát, kiket a Sze-
retetháznak és nagyérdemű pártfogóinak szívessége jutta-
tott a tél napjaiban kellő ápolás és fentartás kedvezmé-
nyébe s újbanovcei ref. iskolánkban a nevelés és oktatás 
áldásaiba. Közlöm neveiket azon óhajtással, vajha a gyer-
mekek látása megilletné mindazok szivét, a kiket e jelen-
tésnek és számadásnak hideg hangja talán hidegen s 
érintetlen hagyna. Az elmúlt tanévben növendékeink 
voltak: 

1. Heinrich Hermann. Boszniából, németajkú, I. o. 
tanuló. 

2. Katharina Hermann, Boszniából, németajkú, III. o. 
tanuló 

3 Konrád Jordán, Boszniából, németajkú, I. oszt 
tanuló. 

4. Elisabetha Jordán, Boszniából, németajkú, III. o. 
tanuló, meghalt. 

5. Elisabetha Sigmund, Nemcéről, németajkú, í. o. 
tanuló. 

6. Stephan Waller, Puszta-Ivancéről, németajkú, I. o. 
tanuló. 

7. Heinrich Waller, Puszta-Ivancéről, németajkú, IV. o. 
tanuló. 

8. Katharina Trebus, Zupanjéról, németajkú, II. o. 
tanuló. 

9. Elisabetha Weiszmann, Zupanjéról, németajkú, 
II. o. tanuló, szüleivel Amerikába ment. 

10. Bálint Ilyés, Berkaszóról, magyarajkú, konfirm. 
oktatásra jött. 

11. Bálint Márta, Berkaszóról, magyarajkú, konfirm. 
oktatásra jött. 

12. Szathmári József, Vinkovcéról, magyarajkú, 
IV. o. tanuló. 

13. Angyal József, Sídről, magyarajkú, II. oszt. 
tanuló. 

14. Dávid Sándor, Vrbanjéról, magyarajkú, IV. o. 
tanuló. 

Mindezeket a Szeretetház látta el lakással, élelme-
zéssel, fűtéssel és világítással. Köszönettel kell megemlí-
tenem, hogy e szegény gyermekek felruházására, melyre 
a Szeretetháznak eddig még kellő alapja nincs, Kelecsényi 
Zádor, vukovári kir. közjegyző úr volt szives adományozni 
és hozzám küldeni tizennégy öltöző ruhát és tizennégy 
fiú-ingecskét. Midőn mindez adományokat hálás köszönet-
tel nyugtázom a nyilvánosság előtt, óhajtom, vajha e gyér-
számú, de igaz emberszeretetre valló példák közelben és 
távolban hasonló munkás szeretetre hívná a sziveket. Én 
pedig kérem az olvasókat, a mi hitrokonainkat s mind-



azokat, kik már felöltözték a Krisztust, hogy öltöztessék 
föl e kicsiny szűkölködőket is a szeretetnek erejével és 
adományaival. íme, a kik látják e gyermekek csoportját, 
ne lássák bennök se a magyart, se a németet, se a ben-
szülöttet, se a jövevényt, hanem tekintsék bennök a ma-
gyar haza kicsiny polgárait, a mi hitünknek cselédeit és 
Jézusnak kicsiny barátait! 

Ez óhajtásommal teszem le ezen jelentésemet úgy 
az egyházi íelsőség, mint az egyes egyes egyházak és jói-
tevők kezébe, legmélyebb tisztelettel ajánlva az újbanovcei 
Szereletházat — a szegény gyermekeknek ezen menedék-
helyét és nevelő-intézetét — nagybecsű rokonszenvükbe és 
kegyes pártfogásukba. 

Kiváló tisztelettel 
Üj-Banovcén (u. p. Tovarnik, Szerémmegye). 

Vásárhelyi Zsigmond, 
az újbanovcei ref. misszió lelkipásztora. 

B E L F Ö L D . 

E r d é l y b ő l . 
Az 1896. évi konvent 22, jegyzőkönyvi szám alatt 

kelt határozatával az erdélyi evang. ref. egyházkerületnek 
510 forint évi tőkesegély-összeget tartott fenn azon meg-
hagyással, hogy a legközelebbi, tehát a f. hó 31-én össze-
ülő konvent elé a segély felhasználását illetőleg részletes 
előterjesztést tegyen. Az egyházkerület igazgató-tanácsa 
az 510 frtot Szász Domokos püspök indítványára a >Sze-
retetház « megalapítására kivánja fordítani, melynek célja 
kettős: 

1. mostoha anyagi viszonyokkal küzdő papi árvák 
gondozása, 

2. a fogékony gyermekkortól előkészített papi nemze-
dék növelése. 

A »Szeretetház« első tervezete partikuláris és csak 
fiúárvákról szól, de újabban ugyancsak Szász Domokos 
püspök javaslata alapján a fölvétel leány árvákra is kiter-
jesztetett és az intézet univerzális jelleget nyert, a meny-
nyiben az erdélyi ev. ref. egyházkerület főrészesedésének 
fentartásával a testvéregyházkerületek árváinak is otthont 
kiván nyújtani. Az alapszabályok ily értelemben készül-
nek el s a döntés annak idején a konvent feladata lesz. 

Szász Domokos püspök — mindig csak hozzá kell 
visszatérnem — 1895-ben a »Szeretet ház«- megalapítási 
költségeinek fedezésére egy már engedélyezett sorsjáték 
várható jövedelmét velte föl, fentartására pedig az orszá-
gos egyházkerületi és egyházmegyei gyámintézetek oszta-
lékait és az önkéntes adományokat. 

A jelzett idő óta a munkás ember nem pihent. Fá-
radságának jutalmául az elvetett mag immár csirába 
hajtott; maholnap kiemelkedik a földből és ha ő él: bizony-
bizony terebélyes fává nő az. Az alkotás helyéül ugyanis 
a m. kir. államvasutaktól 15,500 írtért Kolozsvárit egy 
nagyterjedelmű kert vásároltatott meg; az intézet terve 
és költségvetése elkészült, felülvizsgáltatott és véglegesen 
megállapíttatott. Az épület egyelőre negyven növendék 
számára berendezve, egy emeletes és souterainnel ellátott 
lesz; a telek felső részében szelíden hajló oldalon fog 
emelkedni szellős, egészséges helyen, gyönyörű kilátással 
a városra, vidékére és a szeszélyes kanyarulatokban 
kígyózó Szamosra. Hogy a kép teljes legyen, a telek lábá-
ban. utcasorban, mintegy 44,000 frt költséggel az egyház-
község góthstylü millennáris új temploma és papi lakása 

már épül. Az érdem a szó szoros értelmében itt is Szász 
Domokos püspök nevéhez fűződik. 

A »Szeretetház* megalapítási költségeinek fedezeti 
kérdésénél — melynek összege a telek árával együtt 
51500 frt — első sorban, mint már fennebb említem, a 
sorsjáték jövedelme főfontosságú, mely az eddigelé fölvett 
25,010 frt helyett miután kebli úton vitetik keresztül, 
30.000 írtra bizton tehető. Másodsorban számításba jön 
az egyházkerületi közalapból fölveendő 10,200 frtnyi köl-
csön, melynek 5 % kamatait 32 évre számítva az 510 frt 
tőkesegély fedezi, s melynek 11j2 % törlesztő-hányadait 
valamelyik központi segélyalap vállalja el. A még fen-
maradó hiánynál a protestáns áldozatkészség élő tőkéjére 
számítunk, hiszen egyesek, testületek részéről már is biz-
tatóan hozza a maga szívesen adott filléreit, talentumait. 

Állandó fentartási költségül 6000 frt van előirá-
nyozva. Ennek tekintélyes része, 2500 frt az országos 
gyámintézet árvasegélyeiből nyer fedezetet, ha felerészben 
egészen szülőknélküli negyven árvát veszünk fel. Fedezetet 
nyer továbbá a sorsjáték jövedelméből, az építkezésre föl 
nem vett résznek, mint tőkének kamataiból, adományokból 
és az egyházkerületi özvegy-árvai alap fokonként fölszaba-
duló jövedelméből és így a »Szeretetház« Isten segedel-
mével már a közeljövőben megvalósulhat és bizonyára 
hovatovább erőteljesebbé válik, ha az az ember, ki anya-
szentegyházának 10 év alatt 489,104 frtot szerzett, s kinek 
lelkében az elhagyott árvák jajpanasza az eszmét életre 
szólította, maga is él és ha a hívek is örömmel nyújtják 
féléje segítő karjaikat. 

A dolgok ilyen állásában az erdélyi ev. ref. egy-
házkerület igazgatótanácsa kérelemmel fordult a most 
összeülő konventhez. Kérelmében a mult évi felhíváshoz 
híven bőven elmondja mindazt, a mit én e néhány sor-
ral leírtam. Az 510 frt tökesegélynek 32 évre leendő folyó-
sítását és az ügynek erkölcsi támogatását tőle várja. 

Videant consules! Tövisháti. 

Egyről és másról. 
Egy éve, hogy a nyilvánosság elé vetettem »észre-

vételeimet az új rend hatásáról«. A tapasztalás nekem 
adott igazat. Az új törvény által kényszerítve, a|konventi 
határozat tűz közé dobta a papot, mely között nem stó-
lája, hanem jobban mondva tekintélye csorbult. »Ingyen 
is tartozik szolgálni* kénytelen e kifejezést hallani. S na-
gyobb kellemetlenség elkerülése végett, a fizetni képes, de 
fizetést megtagadó feleknek sem mondhatja: nem teszem. 
Megteszszük bizony ingyen a vagyonosnak is. S hogy 
csak a fizetni teljesen képteleneket venné ki a konventi 
határozat, ezt én is magyarázhatnám így, ha akarnám. 

Mindezt azért bocsátottam előre, hogy az új rend 
hatása okozta észrevételek csak előpostái voltak a nagyobb, 
fenyegető bajnak, veszedelemnek. 

Másban is észrevehető volt s észrevehető ma is a 
változás Hangoztattam előre : nem tetszik nekem többek-
nem megváltozott arckifejezése, gyanút keltő hangja, vagy 
valami titkos rejtő hallgatagsága. Jobban szerettem volna, 
ha hallgatás helyett inkább kiabálták volna, mitkeblökbe 
rejtegettek. S meg kell vallani, ezt a változást a törvény 
újabb fordulatai hozták. Nemcsak saját híveim közt, ha-
nem másoknál is észrevettem ezt. Ehhez járul ma már 
az, hogy az előbbi modor sokaknál kihívássá változott* 
kérelemre, türelemre kihivás a válasz. S mi tűrünk tovább. 
Bánásmódunk elég lehetne gyenge liliom dédelgetésére. 
Azért itt a baj. 



És ki nekem egy évvel előbb azt tanácsolta: hogy 
nem összedugott kézzel sopánkodni, hanem éjjel-nappal 
munkálkodni, ő most tépelődik s bevallja, hogy: jam ardet. 
En már akkor tépelődtem, mikor egy évvel előbb teen-
dőmre utasíttattam. Sőt mióta az új törvényjavaslat a 
zöld asztalra került, azóta mindég tépelődtem s aggódtam. 
S ehhez szabtam munkálkodásomat; s ez mutatja, hogy nem 
sopánkodtam, nem nyafogtam összedugott kézzel. Hogy 
két évvel előbbi tépelődésemnek meg volt oka; hogy nem 
hijába sejtettem, nem hijába hangoztattam, hogy az új 
törvény széles kaput nyitott, melyen menekülni fognak, 
kik terhöktől szabadulni akarnak: sokfelé mutatkozik 
következése. Még az új törvénynek híre sem volt, mikor 
1893. elején, Czékus L. úrnak azon szózatára: »töreked-
jünk a hitélet erősítésére* azt feleltem ; míg az anyagiak, 
a papi tekintélyt rongáló lukmarendszer ott állanak a pap 
és hívei között, soh'se lehet meg az a kivánt viszony, 
melyben a hitélet kellő fokra emelkedjék. 

És midőn a törvény ily nagy kaput nyitott, mene-
külnek is különösen azok, kiknek ugyan eddig sem sok 
használ vette egyházunk s velők nem dicsekedhetett. Most, 
midőn mennek, a mennyit veszt velők ref. egyházunk, 
annyit nyer a másik, t. i. épen semmit. (Minden távozó-
val egy lelket. Szerk.) 

És midőn szedelőzködnek a kivándorlók, midőn egy 
B. B. egyházából jön az újság (annak a B. B. egyházá-
ból, ki theologus korában csupa szelídség, szeretet volt, 
készültsége, komolysága, odaadása által oly szép remé-
nyekre jogosított) hogy felütötte 20—25 nazarénus, vagy 
nem tudom mi a fejét, az Egyházi és Iskolai Lap ekkép 
sóhajt: szomorú lehet ott a lelki gondozás! Pedig én azt 
hiszem, hogy olyan ott a gondozás, a milyen jó csak le-
het. Ott a baj másban keresendő. így állhat ottan és a 
többi helyen. Nem kell odavetni, hogy: szomorú állapo-
tok lehetnek ott; elhanyagolta lelki gondozás !* Oh nem ! A 
gyümölcs, akármilyen ízű, megérett, leesett. Jött a tör-
vény szele, lerázta azt. A szabadság kapuja nyitva, me-
nekülnek rajta, kiket eddig az anyagi teher fogva tartott. 

Egyik jeles egyházi írónk mondja: hogy Krisztus 
egyházának kapuit két hatalmas ellenség döngeti. Egyik 
a hatalomra vágyó római egyház, másik a hitetlenség. 
Ez igaz. Különösen igaz volt az tíj törvény életbe lép-
téig. De e két ellenség egvgyel szaporodott, most ez mu-
tatkozik különféle formában. 

Együtt érzek azzal a lelkésztársammal, ki nem régi-
ben írá: mikor három embert látok a kapun egyszerre 
bejönni, előre félek. Tudom, miért jönnek s mit jelentenek. 
Kitérést. Sajnálom, fáj távozása s azért világért sem mon-
danám : hadd hulljék a férgese. Ez a kifejezés, ez az 
érzés semmi szín alatt nem papi szájba, nem papi 
szívbe illő. 

Az új törvény életbelépte óta jár a harmadik ellen-
ség. Megjelen felekezetnélküliség képében, majd az uni-
tárius vallásra térést vagy nem tudom én miféle odébb-
állást. jelent. S okul azt mondja: ott kevés vagy semmi 
sincs fizetni való. 

No ezek Krisztus egyházának csak olyan ellenségei, 
mint valamely erős épület fundamentomán a mászkáló 
poszogó bogarak. Falra másznak, visszapottyannak a földre, 
s bármilyen sokan vannak mindég lepottyannak s az erős 
falnak nem ártanak. Vagy olyan ellenségek, mint a tiszta 
mézet rejtő méhkast körülröpködő posz méhek, rászáll-

* Bizony mi oda teszsziik : a hol kitérés van, ott baj van, 
még pedig valláserkölcsi baj. Hitbúzgó lelkek anyagi okból nem 
szokták ott hagyni egyházukat. A kik teszik, azért teszik, mert már 
nem sokat adnak hitökre. Ez a baj kútfeje. Szerk. 

nak a kas oldalára, de kárt nem tesznek, szárnyuk 
gyenge, derekuk erőtelen. Ezek ugyan Krisztus egyházát 
le nem döntik, de még meg sem ingathathatják. Csak 
annyi kárt okoznak, mint a kisebbfokú influenza, a he-
lyett, hogy ágyba döntené az embert, 3—4 nap bosz-
szantja. 

Lehet, jön áramlat, mely többeknek meg fogja kiseb-
bíteni kenyerét. De én hiszem, hogy a mostani bölcs 
kormány talál — még pedig hamarosan — módot, hogy 
a színmézet tartalmazó kast őriző őrök, elerőtlenedvén, a 
rabló méhek által meg ne ölettessenek. (Hiú reménység. 
Nem a kormánytól kell várni a lelki bajok orvoslását. 
Az csak anyagi támogatást nyújthat erre. Szerk.) 

Azt mondá egy jeles államférfi : az új törvény nem 
hogy gyengítené, de erősíteni fogja e vallásfelekezeteket. 
Szeretném már látni hogyan? 

Én magamnak állani láttattam s tépelődéseim között 
is azzal bíztattam magamat: az én híveim az utolsók 
közül valók lesznek, kik a széles kapun menekülni fog-
nak. S félek, hogy hamarabb felütik fejőket, mint gondol-
tam. Még egy sem jelentkezett törvénykivántá módon. 
De már hallom a hangot. Köztük forognak, kik hintik a 
magot. Hoznak nekik könyveket. Készülnek. 

Ha jelentkezésnél azt fogja mondani a kitérő: legyünk 
azért jó emberek egymáshoz. Tisztelendő Úr! Nem mon-
dom: hadd hulljék a férgese, hanem emlékeztetem, hogy 
apja, anyja, öreg apja, öreg anyja, üdvöd találtak azon 
fának árnyékában, mely fa annak a megváltónak tulajdona, 
ki azt mondja: Valaki megtagad engemet az emberek 
előtt, megtagadom én is azt az én mennyei atyám előtt; 
valaki pedig vallást tesz én rólam az emberek előtt, val-
lást teszek én is arról az én mennyei Atyám előtt. S ha 
összes erőmmel sem tarthatom vissza, annyit mégis mon-
dok neki utoljára: Sajnálom; ha azért megy a miért megy, 
de ne felejtse, hogy egy szegény családos emberen többet, 
segítene az elveszett lukma, mint magán az unitárius vallás. 

A szél fú. Zúgását hallom, tudom is, hogy honnét 
jön, de nem tudom, hova megyen. 

A mutatkozó szomorú jelenségek az időknek ter-
mészetes következései. Csodálni nem lehet. Felülről jött 
a szél, mi alant meg nem állíthatjuk. 

Krisztus akla kigyulladt. Végig szalad a tűz a te-
tőzeten. Leperzseli letisztítja, mi rá nem való. Le a mohát, 
le a mit az idők kedvezőtlen szele ráhordott. A kapuk nyitva. 
A pásztorok a kapukban állanak. Szomorúan nézik, hogy 
nyájaikból mint futnak el a gyávábbak. De biztató szavára 
az erősebbek, bátrabbak mellette maradnak, s a mint a tűz 
elaludt, visszavonulnak az erős falak közé, melynek meg-
tisztult, ragyogó tetőzete alatt, tágasabb lesz a hely, csen-
desebb a sziv, nyugodtabbb a lélek s erősebb a hitélet. 

. . y . , s. 

R É G I S É G E K . 

Adalékok Czirbely A. J. szepes-iglói 
lelkész életéhez. 

A monda szerint a rómaiak Róma városukat meg-
alapítván, nőkre, hitvestársakra akartak szert tenni, miután 
azokat, a fennálló körülményeknél fogva, eddigelé nélkü-
lözniük kellett. Rendes, békés úton nők birtokába nem 
juthatván, cselhez folyamodtak és a sabinus nőket erő-
szakkal elrabolták, kik semmi rosszat nem sejtve, a szom-
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széd rómaiak meghívására megjelentek a tervezett játékok 
és előadások élvezete céljából. Komolyabb baj ebből az 
erőszakoskodásból nem történt, mert az elrabolt nők új 
helyzetökbe hamar bele találták magukat és férjeikkel 
szívesen kibékültek. 

Erre a történetre emlékeztet Czirbely András Jónás 
ág. b. ev. lelkésznek Szepes-Iglóra való megválasztatása 
a mult század közepén. Czirbely lelkészi családból szár-
mazott. Édes atyja, Czirbely Sámuel, Szepes-Váralján lel-
készkedett. Czirbely András Jónás 1732-ben született és 
Dobsinán, Lőcsén, majd Pozsonyban és Halléban végezte 
a lelkészi pályára való tudományos előkészületeit. Hallé-
ban három évig időzött. 1756-ban Anders János Keresz-
tély, az iglói öreg és gyöngélkedő ev. lelkész hívta magá-
hoz azzal a kötelezettséggel, hogy őt terhes hivatalában 
helyettesítse. A fiatal Czirbely örömest elfogadta a segéd-
lelkész! állomást, melyben mint ügyes, szorgalmas és tudo-
mányos férfiú igen hamar kivívta magának a község tet-
szését és bizalmát. 

Alig melegedett meg Czirbely segédlelkészi hivata-
lában, máris a poprádi egyházközség hívta meg rendes 
lelkészének, mert csak jót hallott róla s mert tehetségei-
ben is teljesen megbízott, mióta fényes próbaszónoklatát 
hallotta. Czirbely minden tétovázás nélkül elfogadta az 
állomást. A poprádiak épen fiatal papjuk felszentelésére 
és új hivatalába való beiktatására készültek, a midőn 
Anders, Igló öreg lelkésze hirtelen meghalt. 

Az iglói község képviselői most azonnal Poprádra 
siettek, hogy Czirbelyt Iglóra visszahozzák. Ez a terv ter-
mészetesen sehogy sem tetszett a poprádiaknak, kik erő-
sen ragaszkodtak fiatal, jóhirü lelkészükhöz. De az iglóiak 
sem tágítottak, erősen állítván, hogy nekik több joguk 
van Czirbelyhez, ki már fglón működött és ismeri a helyi 
viszonyokat. A poprádiak most összehívták az egész gyü-
lekezetet, hogy tanácskozzék, mit tevő legyen ily kritikus 
körülmények között. Míg a tanácskozások javában folytak, 
azalatt az iglóiak, a rómaiak szerepére vállalkozván, 
Czirbelyt, mint hajdan a sabinus nőkkel történt, kocsira 
ültették és akarva nem akarva, Iglóra, volt helyére kisér-
ték, hol a jeles fiatal lelkész csakhamar szerencsésnek és 
boldognak érezte magát. A poprádiak megfelebbezték 
ugyan az ügyet a XIII. városi esperességhez, de ez — 
tekintetbe véve a körülményeket — meghajlott a bevégzett 
tények előtt. 

De igló községnek is volt oka megelégednie e kiváló 
férfiú működésével, kit 1757-ik évi május 16-án Fischer 
Uyés superintendens és késmárki lelkész szentelt fél és 
iktatott be hivatalába. Czirbely sok fényt és áldást árasz-
tott gyülekezetére. Működésének java része a türelmi pa-
rancs utáni időre esik, a mikor szebb és reményteljesebb 
hajnal virradott fel a protestantismus egén. Czirbely nem-
csak nagy anyaközségében, hanem számos leánygyüleke-
zeteiben, melyek között Pálmafalu, Sümegh és Márkus-
falva voltak a népesebbek, kiváló buzgósággal és fényes 
sikerrel végezte lelkészi teendőit. Az iglóiak csak 1787-ik 
évi május 9-én választottak melléje második papot, Gott-

hard Mihály személyében, ki azelőtt Merényben lelkész-
kedett. Ez a két lelkész tette le 1796-ban az alapkövét 
annak a nagy és szép templomnak, melyet a mult év 
Őszén Igló község buzgalma 28,000 forintnyi költséggel 
díszesen renováltatott százados örömünnepe alkalmából. 

Czirbely csakhamar az esperesség bizalmát is teljes 
mértékben megnyerte. Elébb az esperesi, azután 1791 óta 
a XIII. városi esperesség főesperesi hivatalát viselte. Mint 
ilyen a tiszai kerülettől megbízatott, hogy 1808-ban 
Szonntagh Sámuel eperjesi lelkészt superintendensi hivata-
lába iktassa be, mely megtisztelő feladatának szintén köz-
megelégedésre felelt meg. 

Czirbely általában, mint szónok, hivatalnok, vallás-
tanító, finom társalgó és mély tudományú ember nagyon 
kiváló szerepet játszott a felvidék egyházi életében. Hiva-
talos teendőin kívül mindég olvasott, vagy írt és az iro-
dalommal foglalkozott. Róla el lehet mondani, hogy a jó 
pap holtig tanul. Theologiai és bölcsészeti 'tudományok 
egyaránt érdekelték. A történelem, ásványtan, heraldika 
és numismatika terén legotthonasabbnak érezte magát és 
legtöbbet dolgozott. Dolgozatai a »Wiener- Anzeigen* 
nevű folyóiratban jelentek meg. Sok becses kézirata 
most is megtalálható az iglói evangelikus község levél-
tárában. Azonkívül becses pénz-és ásványgyüjteményt és 
nagy könyvtárt hagyott az utókorra. Könyvtárát az akkor 
nagybirnevű rozsnyói ügyvéd, Chazár András vette meg. 

Dacára sokoldalú és fárasztó tevékenységének, tartós, 
hosszú élete volt. 1815-ik évi jan. 16-án 81 éves korában 
hunyt el minden előző gyengélkedés és betegség nélkül. 
Azt lehet mondani, a szószékről szállt a sírba. Minden 
félbeszakadás nélkül 56 évig állott hivatalban, köztiszte-
letet élvezvén és áldást árasztván mindenütt, hol fellépett 
és buzgólkodott. Az érdemes férfi, a buzgó lelkipásztor 
emlékét a késő utókor is fogja áldani. 

Weber Samu. 

IRODALOM. 
** »A Szalay-Baröti-féle Magyar Nemzet Tör-

t é n e t i é b ő l az 58-ik füzetet vettük, melyben folytatólag 
az I. Lipót császár-király uralkodása alatti események, 
egyebek közt a zentai csata és a karlovici béke előzmé-
nyei iratnak le szokott vonzó előadásban. E füzet egyik 
külön mümellékletét Székely Bertalan festményeinek sike-
rült reprodukciója, »az egri nők* ostromjelenete képezi: 
a másik különmelléklet I. Lipót egykorú arcképe. A szöveg 
közé illesztett egyéb számos illusztrációk a következők: 
Gyula XVII. századi látképe. Caprara tábornok arcképe. 
II. Mustafa szultán. Jenő savoyai herceg ifjúkori arcképe. 
A zentai csatatér. A zentai csata tervrajza. A zentai 
diadalra vert emlékérem. A hol a karlovici békét meg-
kötötték. Oettingen Farkas gróf. A karlovici béke befejező 
sorai. Kollonics Lipót. Széchenyi Pál érsek arcképe és 
aláírása. A művet a Lampel-féle eég adja ki, ára füze-
tenként 30 kr. 



** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című illusztrált munkából most jelent meg a 77-ik 
füzet, a melyben Gracza György az egyesült orosz-
osztrák hadak előnyomulásának kapcsán a győri csatát s 
Görgey és a kormány közötti űjabb viszály keletkezését 
mondja el a nála megszokott érdekességgel. Ez a füzet 
emlékezik meg az 1849-iki kolera járványról is, a mely-
ből megtudjuk, hogy alig két hét alatt csupán az orosz 
hadseregből több mint 14,000 ember esett a ragály ál-
dozatául. A füzet képei ezek: Kossuth Lajos mint hon-
véd. Kolossy György, Lamberg gróf megboszulója. Kiro-
hanás Komáromból 1849. jűlius 3-án. A hegyesi csata 
1849. július 14-én. 

** Peru elfoglalása és az inkák pusztulása. 
Irta Gaal Mózes. Gaal ez újabb könyvecskéje azon olvas-
mányok közül való, melyek öregnek, fiatalnak a lelkét 
egyaránt gyönyörködtetik. A kalandor Pizarro nagyratörő 
államai, világhódító tervei színes, változatos képekben 
szövődnek történetté, mely nemcsak szép magyarságáért 
tanulságos, hanem a tárgyául szolgáló eseménynél fogva 
is. Az, a mit az író az inkák műveltségéről, vallásáról, 
erkölcseiről ír, mindenki számára élvezetes és érdekkel 
olvasható. A könyvet Goró Lajos csinos rajzai díszítik. 
Megjelent a Franklin-Társulat népszerű vállalatában, a 
Vasárnapi könyvtár- ban; ára 20 kr. 

** Édes anyám cím alatt Pósa Lajos, a gyerme-
kek édes szavú költője egy kötet költeményt írt, ezúttal 
nem a kicsinyek mulattatására, hanem a felnőttek gyö-
nyörködtetésére. A kötet arról a szeretetről szól, melyet 
a költő-fiú az édes anyja iránt érez. A könyv előfizetési 
ára fűzve 1 frt 20 kr., díszkötésben 2 frt. Megjelenik e 
hónap végén, megrendelhető Singer és Wolfner könyv-
kiadó hivatalában, Budapest, Andrássy-út 10. sz. 

** Beköszöntő egyházi beszéd, elő- és utóimád-
sággal. Irta és Tisza-Füreden elmondta C<ánki Benjámin 
ev. ref. lelkész. Karcag, 1897. Sződi S. nyomdája, 19 lap, 
ára 10 kr. — Csánki Benjámin a fiatal lelkésznemzedék 
bibliás hitű, ékesszavú gárdájának egyik legtehetségesebb 
tagja. Hitében van erő, tudásában evangéliumi világosság, 
szavában szónoki hatalom. Beköszöntője is erről tesz 
bizonyságot. János ev. 21: 15—17 alapján szeretetből 
akarja legeltetni a lelki nyájat, még pedig szeretetből 
akarja lelki eledellel táplálni és szeretetből akarja vezé-
relni. Szépen mondja ki beszéde főgondolatát: »Jézus 
földi eletét nem szabad csupán úgy fognunk föl. mint a 
legtökéletesebb ember életét, mert ember nincs fogyatko-
zás nélkül és a történet legnemesebb alakjain is vannak 
szeplők Jézus földi életében magának Istennek életét, az 
örök élet minden tökéletességét és boldogságát szemléljük. 
Élete az Atyához hazatérésben végződik, miképen a menny-
ből alászállással kezdődött. Teljes olyan békével és olyan 
örömmel, a milyet a tökéletlen világ nem adhat. Ebből 
az örökéletből akarom én táplálni híveimet*. — Helye-
sen. Ez az igazi, tápláló lelki eledel. Az erőteljes beszéd-
hez kenetes elő és utóimádság van függesztve. 

E G Y H Á Z. 

Aranykönyv. Sinka Sándor és Kecskemétiig M. La-
jos debreceni főiskolai tanárok közelebb elhunyt nejeiknek 
emlékezetére a collegiumi énekkar javára egyenként 100— 
100 frt alapítványt tettek. 

Lelkész-hiány kezd mutatkozni a ref. egyházban. 
A dunántúli püspök évi jelentésében azt mondja erre 
vonatkozólag: »Fel kell említenem azon, egyházi életün-
ket nagy veszélylyel fenyegető mind jobban fokozódó bajt, 
hogy mind nehezebbé válik segédlelkészeket kapni meg-
felelő számban. Vannak egyházmegyéink, a melyekben 
egy segédlelkész sincs és halál esetében a gyülekezetek 
minden lelki gondozás nélkül maradnak. Vannak olyan 
egyházaink, a hol az elaggott vagy elbetegedett lelkész 
semmi egyházi funkciót, még a keresztelést sem képes 
végezni, és segédlelkész hiányában az egyház elzüllik, az 
anyakönyvek hiányosan vezettetnek, a gyermekek vagy 
kereszteletlenül maradnak, vagy más felekezetű lelkész 
által kereszteltetnek meg, s az egész egyházi élet tespe-
désnek indul. A bajnak főorvossága az volna, ha a lel-
készi állomások jövedelmei a más polgári állások java-
dalmával arányban állanának, ennek elérése azonban 
csak buzgó óhajtásunk és törekvésünk tárgya lehet, de 
rajtunk kívül sok más, hatalmunkba nem eső körülmé-
nyektől függ. Isten adja, hogy ez is mielőbb bekövet-
kezzék !« 

Theologiai akadémiáink népessége még mindig 
nem emelkedik, sőt csökken. Az 1896/97. iskolai év Il-ik 
felére az öt ref. theol. tanintézetben a hallgatók a követ-
kezőleg iratkoztak be: Budapesten az I-ső évre 5, II-ikra4, 
III-ikra 9, IV-ikre 5, összesen 23. Debrecenben I-ső évre 17, 
II-ikra 7, Ili-ikra 9, IV-ikre 10, összesen 43. Kolozsváron 
I-ső évre 5, II-ikra 7, 111-ikra 7, IV-ikre 4, Összesen 23. 
Pápán az I-ső évre 6, a II-ikra 6, a Ili-ikra 5, a IV-ikre 6, 
összesen 23. Sárospatakon az I-ső évre 10, II-ikra 12, 
Ili-ikra 14, IV-ikre 5. összesen 31. E szerint I-ső éves 
theologus van az öt akadémián 43, Il-od éves 37, Ill-ad 
éves 44, IV-ed éves 29 s az összes magyar ref. hittan-
hallgatók létszáma 153. — Tíz évvel ezelőtt csak magá-
ban Debrecenben százon jóval felül volt a papnövendékek 
száma. Jam proximus ardet! 

Bod Péter temploma. A magyar-igeni református 
templom, melyet a nagynevű Bod Péter építtetett, szo-
morú állapotban van. Falai összerepedeztek, elrongyolód-
tak, s az egész, szép kivitelű renaissance-mü romlásnak 
indult. Nem nézhette e pusztulást az egyház fiatal lelkésze 
Bartók Dénes, s miután kérelmével az országos műem-
lekeket fentartó bizottság kislelkűen elutasította, elhatá-
rozta, hogy fölkeresi hazánk nagyobb ref. egyházait, és 
gyűjtés útján szerzi be a hiányzó pénzösszeget (8—10 
ezer frtot). E célból először is Debrecenbe ment, a hol 
a legközelebbi két héten át mintegy 500 frtot szedett 
össze. Innen Czeglédre utazott. Kívánjuk, hogy fáradságos 
gyűjtését koronázza teljes siker. (J.) 



A pápai ág. h. evang. egyház Évkönyvéből, mely 
Gyuráiz Ferenc szerkesztésében ennek a virágzó gyüle-
kezetnek 1896-ik évi főbb mozzanatait ismerteti, kiemel-
jük a következő adatokat. A gyülekezet népessége Pápán 
1215, a filiákkal (számuk 12) együtt 2374; született 92 
gyermek, meghalt 81 egyén; egybekelt 29 pár (tiszta 14, 
vegyes 15); konfirmáltatott 51 gyermek. A gyülekezet 
valláserkölcsi életét a rendes isteni tiszteleteken kívül az 
adventi és böjti időszakokban bibliamagyarázat erősíti és 
fejleszti. Az egyházi éneklést külön férfi és külön női 
énekkar műveli. Az iskolaügyet kitűnő hatosztályú elemi 
iskola szolgálja, melybe összesen 246 gyermek jár. Van 
az egyházban gyülekezeti nöegyesület, mely a gyülekezeti 
szegényügyet gondozza: a szegény gyermekeket ruházza, az 
éhezőket élelemmel látja el, a ruhátlanoknak ruhát varr s a 
megszorultakat pénzzel is segíti. Budgetje: 357 frt 22 kr. 
bevétel, 230 forint 56 kr. kiadás, 126 frt 66 kr. marad-
vány. Van az egyházban gyülekezeti leány egyesület, mely 
téli időszakban összejöveteleket tart, énekkel, szavalatok-
kal s vallásos irányú felolvasásokkal. Van az egyházban 
gyülekezeti gyámintézet, mely az ág. hitv. közegyház cél-
jaira adományokat (mult évben 77 forint 33 krt) gyűjt. 
Rendszeresítve vannak a gyülekezetben a vallásos esték, 
melyek a téli időszakban minden csütörtökön kezdő köz-
énekkel, Szentírás-olvasással, vallásos felolvasással, gyü-
lekezeti karénekkel, szavalattal, imával és bezáró közének-
kel vannak összekötve. »Ezen esték alkalmával — mondja 
az Évkönyv — az érdeklődők számát alig képes befogadni 
a helyiség*. Ámde nemcsak a lelkiekben van itt haladás, 
hanem az anyagi dolgok is ékesen és szép rendben van-
nak. Az egyházi adózás osztályrendszer szerint 60 krtól 
24 forintig emelkedő járulékokban váltakozik, Az egyház 
forgalmi bevétele 10,132 frt 66 kr., kiadása 10,088 frt 
48 kr., pénztármaradványa 44 forint 18 kr. Az egyház 
alapítványi tőkéje pedig 24,252 frt 91 kr. A mult év tör-
ténetébői kiemelkedő mozzanatok : az ezredév gyülekezeti 
megünneplése Gyuráiz Ferenc hatalmas beszédével, mely 
közölve van az Évkönyvben ; Lazányi Béla gyül. felügyelő 
halála s d**. Kluje Endre új felügyelő megválasztása, ki-
nek csinos székfoglaló beszédét szintén közli az Évkönyv. 
Általában az Évkönyv adatai azt mutatják, hogy a pápai 
ev. egyház igazi keresztyén egyház, melyben a kitűnő lelki 
gondozás virágzó, erőteljes gyülekezeti életet teremtett, 
melyben mindenek ékesen és szép rendben folynak. Sok 
ilyen gyülekezetet a magyar Sionnak! 

A kassai evang. anyaegyház Évkönyve az 
1897. évre. XVII. évfolyam.. Kassa 1897. 69. 1. A már 
régebben is »minta-egyháznak* nevezett s a várossal 
egyetemben örvendetesen haladó és fejlődő nagy múltú 
kassai ev. 1. egyháznak Gsiskó János lelkész által jelesen 
szerkesztett évkönyvéből kiemeljük a következőket: A 
mult évben szül. 30 gyermek, konfirmáltatott 27 gyermek, 
eskettetett 14 pár, a melyből 12 pár vegyes vallású, meg-
halt 34 személy, úrvacsorával éltek 464-en, áttért 3 
személy. Az egyháznak és jeles lelkészének méltó fel-
ügyelője van Benczúr Géza ügyvédben s híven sáfárkodó 
gondnoka Beller Károly kereskedőben. A s.-lelkész Móhr 
Béla, ki a lelkész s a gyülekezet általános megelégedé-

sére végzi teendőit. Az istenitisztelet rendje azt mutatja, 
hogy felváltva magyarul és németül végzik a funkciókat. 
Utóbbira maholnap ép úgy, mint Eperjesen, nem igen lesz 
szükség. Egyházi adóban 324 egyháztag 1597 frtot fize-
tett. Az ú. n. »aranykönyvében azon egyházlagok nevei 
foglaltatnak, kik évi egyházi illetékeiknek tőkéjét lefizet-
ték s ez által az egyház »örök tagjaivá* váltak. Bölcs 
intézkedés. *Az egyház emléktábláján* pedig azon nagy-
lelkű egyházi jóltevők nevei találhatók, a kik a kassai 
ev. egyház és iskola tőkéjét hagyományokkal és alapít-
ványokkal gyarapították. Ezek főösszege 1870 —1896-ig 
kitesz 71,890 frt 88 krt Az egyház tőkevagyona 51,055 frt 
1 kr., mult évi bevétele 11,821 frt 58 kr., a folyó évre 
szóló költségelőirányzata 4948 frt 91 kr. »Az egyház 
múlt évi története* c. alatt közli az évkönyv az egyház 
s a közegvház fontosabb eseményeit és határozatait. A 
népiskolában 195 tanuló volt, ezek között 118 ág. ev., 
négy rendes és öt óraadó tanítója van. Az iskola nagyon 
jó hírnévnek örvend Kassán és vidékén. Az elemi és pol-
gári leányiskola május 9-iki millenniumi ünnepélyén az 
ünnepi beszédet Augusztiny 'Élek igazgató tartotta. Lelkes 
hazafias beszédét gyönyörködve olvastuk. Az egyházi ünnepi 
beszédet május 10-én iskó lelkész tártotta, ki I. Kor. 
15. 57—58 alapján azt a kérdést fejtegette, milyen érzel-
mekkel ünnepeljük hazánk ezeréves fennállásának nagy 
nemzeti ünnepét? s arra így felelt: 1. mély hálával az 
isteni gondviselés iránt, 2. elismerő tisztelettel a nagy 
elődök iránt s 3. szent fogadalommal a haza jövőjét ille-
tőleg. A beszéd gyöngye az évkönyvnek. A lelkész tapin-
tatos lelkipásztori gondozására vall, hogy »az új rend* 
beálltával híveit, az egvházi teendők körül is tájékozhatja. 
Jól eső örömmel konstatáljuk az emelkedő egyház virágzó 
állapotát mai sivár egyházi életünk sivatagjában! (sz.) 

I S K O L A . 

A reformátusok egyetemes konventje, mint már 
jelentettük, e hó 31-én ül össze Budapesten. Előzőleg e 
hó 27-én a közalap végrehajtó bizottsága, 26-án pedig 
az országos lelkészi gyámintézet végrehajtó ' bizottsága 
tart ülést. 

A vallásoktatás reformját is munka-programm-
jába vette a reformátusok egyetemes tanügyi bizottsága, 
mely e hó 18 — 20. napjain ülésezett Budapesten. Célba 
vette, hogy javítsa a tantervet, javítsa a tankönyveket és 
emelje a hitoktatás színvonalát. Nagyon helyes, időszerű 
és sürgős itt a reform. Addig is ajánljuk a hitoktatással 
foglalkozó lelkészi karnak: készítse elő, érlelje sajtó útján is, 
de lelkészi és egyházi értekezletein is az egyház belső 
építését célzó fontos kérdést. Balogh Ferenc debreceni 
theol. tanár az ottani egyházi lapban pl. egy igen fontos 
idevágó részletkérdést vet fel. Beható indokolás után 
azt indítványozza, töröljük ki a vallási tantárgyak közül 
a meddőnek bizonyult összehasonlító vallástant (a vallá-
sok történetét). Indokai, hogy ez a tudomány ingatag 
alapú, hogy nincs elég vonzereje és érdeke, hogy nincs 
haszna se az ifjúságra, se egyházunkra. El kell tehát tö-
rülni s helyébe magyar prot. irodalom és műveltségtörté-
netet, meg részletezett reformáció történetet kell tenni a 
főgimnáziumok VII-ik osztályában. — Őszintén bevalljuk, 
mi sem voltunk s vagyunk barátjai a vallástörténelem 



gimnáziumi tanításának. A theologia akadémiákon is csak 
az apologetikus tárgyalásnak van haszna és építő ereje. 

A tanítók korpótléka. Országszerte most adnak 
feleletet az autonom iskolafentartó testületek a közokta-
tásügyi miniszter azon felhívására, hogy képesek-e taní-
tóiknak a törvényes korpótlékokat megadni, s ha nem, 
hajlandók-e az államsegélyt igénybe venni. Az alsó-szabolcs-
hajdúvidéki ev. ref. egyházmegye értekezlete a nyomasztó 
szükség hatása alatt és a tanítói állás emelésének érde-
kében kimondotta, hogy nem idegenkedik az államsegély-
től. A miniszter felhívása a debreceni presbyteriumban is 
tárgyalás alá került f. hó 14-én, s véleményezés végett 
az iskolaszéknek adatott ki. Előre is tudva van, hogy itt 
az egyház maga erejéből is képes lesz a korpótlékokat 
rendszeresíteni, de mint az elnöklő püspök fájdalmasan 
megjegyezte, alig van a nagy egyházkerületben néhány 
egyház, a mely azt megteheti. Erészben tehát az állam-
segély kikerülhetetlen. Egyébként Dávidházi/ János, a 
debreceni egyházmegye esperese körlevelet bocsátott a 
presbyteriumokhoz, leikökre kötvén, hogy csak az esetben 
folyamodjanak korpóllékért az államhoz, ha már arra 
semmi más alap nem mutatkozik, sem az iskolai törvény-
szerű adó nem nyújthat fedezetet. (J.) 

A görögpótló tanfolyam eltörlése. Az országos 
közoktatási tanács állandó bizottsága március 16-án és 
18-án tartott ülésében. Beöthy Zsolt elnöklése mellett, 
letárgyalta a görögpótló tanfolyam kérdését s ezzel kap-
csolatban kiterjeszkedett a középiskolai jogosítás egységé-
nek kérdésére. A görögpótló tanfolyamra vonatkozólag az 
állandó bizottság egyértelemmel az eltörlése mellett nyi-
latkozott s az 1890: XXX. t.-cikket okvetlenül módosí-
tandónak jelentette ki. Mindazáltal a miniszter utasítását 
követve, tárgyalás alá vette a mai tantervnek a törvény 
keretében való módosítását s a következő javításokat 
ajánlotta: A görögpótló tanfolyam heti óráinak száma 
tétessék egyenlővé a görög nyelvre fordított órák számá-
val ; az így megszabott heti órák osztályonkint csupán 
két-két tárgy közt osztassanak meg, kisebb olvasmányok 
helyett nagyobb müvek olvastatása vétessék föl a magyar 
irodalomból, továbbá a görög irodalomból magyar fordí-
tásban. A mai görögpótló tanfolyam elejtésével az 1890: 
XXX. t.-c. revízióját oly értelemben kivánja a bizottság, 
hogy mindennemű furkációt kerülve, a görög nyelv pót-
lásául vagy egy modern nyelv (francia, esetleg angol vagy 
olasz) vagy a természettudományok egyik-másik ága és 
rajz vétessék föl a tantervbe. E szerint gimnáziumainknak 
három tipusa állana elő: 1. latin göröggel, 2. latin fran-
ciával (esetleg angollal vagy olaszszal; és 3. latin a ter-
mészettudományok egyik ágával és rajzzal. Ezek az iskola 
típusok azután egyaránt jogosítanának az összes főiskolai 
tanulmányokra. A tanulmányok törzse (latin, magyar, 
történet-földrajz, mennyiségtan) közös volná a háromféle 
típusú középiskolában, a melyek a képzésnek több sza-
badságot engedve, de egységét mégis megőrizve, jobban 
simulnának az élet követelményeihez s territoriális szem-
pontból is célszerűbben volnának eloszthatók és értéke-
síthetők. Valamennyien egyaránt képesítenének a főiskolai 
tanulmányokra s ezzel a középiskolai jogosítás kérdése 
szerencsésen meg volna oldva. 

GYÁSZ ROVAT. 
t • ———. V 

f Drummond Henrik a skót szabad egyház glas-
kowi collegiumának nagynevű tanára, a világhírű theolo-
giai író, f. hó 11-én, hosszas szenvedés után 46 éves korá-

ban elhunyt. Eredeti tehetség, kiváló szellem volt, kiben 
a legalaposabb természettudományi műveltség a legmélyebb 
keresztyén hittel volt párosulva. Kitűnő tanár, remek fel-
olvasó, klasszikus író, kinek »Természeti törvény a szel-
lemi világban« című műve csak angol nyelven mintegy 
200,000 példányban forog közkézen s minden müveit 
nemzet nyelvére le van fordítva. A magyar fordítást tud-
valevőleg, a M. P. 1. T. adta ki. E mellett híres utazó és 
a gyermekirdalomnak is elsőrendű művelője volt. Halála 
súlyos veszteség a keresztyén theologiára nézve. Bővebb 
méltatását Lapunk következő számában adjuk! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A tolnai egyházmegyében több 

egyházmegyei tisztség volt ürességben, melyekre a gyüle-
kezetek szavazatait a napokban bontották föl Szegszár-
don. Esperes lett Dőczy József váraljai lelkész 11 szava-
zatával szemben Dómok Péter 13 szavazattal; világi 
tanácsbiró nagy többséggel Müller Károly; egyházme-
gyei papi aljegyző Széky Géza gerjeni lelkipásztor. Az 
egyházmegye új tisztviselőit szívélyesen üdvözöljük. — 
Moody András lelkészt, a skót ref. misszió budapesti veze-
tőjét a keresztyén hit terjesztése és ápolása körül kifejtett 
sikeres működéséért a glasgowi egyetem theologiai fakul-
tása tiszteletbeli theo'ogiai doktorátussal (D. D.) tüntette 
ki. Az ünnepélyes »graduation« április 13-án lesz, mely 
alkalomra Moody Glasgowba utazik. Tisztelettel üdvözöljük 
a ref. keresztyénség buzgó apostolát s kívánjuk, hogy 
megérdemlett kitüntetését jó egészségben és sokáig élvezze ! 

* Vegyes házassági statisztika. A ^Statisztikai 
Havi Közlemények* f. évi januári füzetében sokat mondó 
összeállításban olvashatjuk a következő vegyes házassági 
adatokat: I. 218 róm. kath. vőlegény vett nőül ref. meny-
asszonyt és 233 ref. vőlegény róm. kath. menyasszonyt; 
vagyis róm. kath. és ref. felek között 451 házasság köt-
tetett csak egy hónap alatt. 2. E 451 házasság közül 
326 esetben nem jött létre megegyezés, vagyis 451 ref. 
házastárs közül csak 326 fogja nem szerinti gyermekeit 
ref. vallásban nevelni. 3 Megegyezés 125 esetben köttetett 
és pedig 92 esetben a róm. kath. fél. 33 esetben a ref. 
fél javára; vagyis 125 vegyes házasság közül 92-ben a 
gyermekek mind a róm. kath. vallásban fognak növekedni 
és ezzel szemben ref. vallásban csak 33-an. • Hát bíz 
ez nem valami kedvező színben mutatja be a reformá-
tusság hithűségét és egyházszeretetét. Veszteségünk a há-
zasság számláján közel 25%• Cura pastoraíis, belterjesebb 
egyházi élet, mikor jön el a te országod ? 

Évnegyedes előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
szíveskedjenek lejárt előfizetésöket minél előbb 
megújítani. Lapunk barátait pedig bizalommal föl-
kérjük, ajánlják, terjeszszék lapunkat az ismerő-
seik körében. Különösen a művelt világi elem kö-
rében kellene nagyobb tért foglalni az egyházi 
sajtónak, mert evangéliumi hitelveink szerint az 
egyházi élet és az egyházi irodalom fejlesztése 
nem csak »a papok dolga.* Vagy már ezt az el-
vünket is a sutba dobhatjuk?! 



A miskolci ág. hitv. evang. egyházban megüresedett 
segédlelkészi állásra pályázat nyittatik. 

A közelebbiekre nézve készséggel ad tájékoztatást 
Miskolcon, 1897. március 25-én 

Zelenka Pál, 
1 — 3 lelkész. 

P á l y á z a t . 

A felsőbányai ev. ref. fitanitói állásra. 
Évi javadalom: 
Egyszáz, azaz 100 frt lakbér, ötszáz, azaz 500 frt 

készpénz havi utólagos részletekben az egyházi pénztárból 
a lakbérrel együtt fizetve. 

A nőtlen tanító egy szobából álló lakást az iskola 
épületében fűtéssel együtt használhat. Ha családos: 32 köb-
méter tűzifát kap beszállítva. 

Kötelesség; 
I—VI. osztályba járó fiúkat tanterv szerint tanítani 

s lelkész akadályoztatásakor és kanonikus órákon szószéki 
szolgálatot teljesíteni. 

Pályázhatnak okleveles tanítók is. Segédlelkész taní-
tók előnyben részesülnek. 

Szabályszerűen felszerelt kérvények f . évi április 
15-ig a ref. lelkészi hivatalhoz intézendők. 

Az állás választás után azonnal elfoglalandó. 
Felső-Bánya (Szatmár m.), 1897. március 22-én. 

Pap Márton, Nagy Lajos, 
főgondnok. 1—2 evang. reform, lelkész. 

T a n á r i p á l y á z a t . 

A pozsonyi ágostai hitvallású evangelikus államilag 
segélyezett lyceumnál a jövő 1896/97. tanévvel betöltendő 
liárom rendes tanári állásra ezennel pályázat hirdettetik, 
még pedig: 

1. rendes vallástanári állásra, 
2. rendes német nyelvi és irodalmi tanszékre és 
3. rendes latin-magyar tanszékre. 

A rendes tanár jövedelme 1200 forint, mely fizetés 
fokozatosan 1400 illetőleg 1600 forintra emelkedik, 300 
forint lakbér és öt 100 forintos ötödéves korpótlék. 

A másutt rendes tanári illetőleg lelkészi minőségben 
töltött szolgálati évek a korpótlékokba beszámíttatnak. 
Továbbá a másutt kitűnően bevált pályázóknak, kik szol-
gálati éveik száma szerint nagyobb fizetési osztályba való 
besorozásra igényt tarthatnak, az egyházközség a nagyobb 
fizetést megadja. 

Azon esetre, ha az állami nyugdíjtörvény nem a 
teljes utolsó fizetést biztosítaná nyugdíjképen, a hiányt a 
lyceumi tanárok nyugdíjalapja fogja pótolni. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖ 

Vallástanár. A magyarhoni ágostai hitvallású evan-
gelikus keresztyén egyház alkotmánya 214. §-ának alap-
ján választott vallástanárnak jogai azonosak a többi lyceumi 
tanárok jogaival. 

Teendői: a) a lyceum összes osztályaiban az ágostai 
hitvallású evangelikus vallástannak tanítása az egyetemes 
egyház tanterve szerint és az ott megállapítandó óra-
számban; b) a lyceumi ágostai hitvallású evangelikus 
vallású tanuló ifjakkal a vasárnapi istentisztelet tartása; 
c) az ifjúság vallásos erkölcsi életének lelkipásztori veze-
tése és egyetértőleg az osztályfőkkel ellenőrzése, e célból 
a lyceumi ifjaknak rendszeres és gyakori meglátogatása. 

Olyan vallástanárok, a kiknek az alkotmány fent-
idézett §-ában megállapított kellékei mellett egyúttal közép-
iskolai oklevelök van, előnyben részesülnek. Ezen állásra 
csak ágostai hitvallású evangelikus vallásúak, a többi 
kettőre általában protestáns vallásúak pályázhatnak. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja. 
A pályázat határideje f . é. április hó 15-ike. 
A megválasztott rendes, esetleg helyettes tanár, ki-

nek évi fizetése 800 frt, állását f. é. aug. hó 25-én tar-
tozik elfoglalni. 

A pályázók a pozsonyi ág. hitvallású evangelikus 
egyházközséghez címzett és kellően felszerelt folyamodvá-
nyukat a pozsonyi ág. h. evang. lyceum igazgatóságához 
küldjék be. 

Pozsony, 1897. március hó 7-én. 

Dr. Samarjay Emil, Zorkőczy Samu, 
egyházi és iskolai felügyelő. 3 — 3 lyceumi igazgató. 

1000/1897. P á l y á z a t t a n á r i á l l á s r a . 

A székely-udvarhelyi ev. ref. kollégium főgimná-
ziumánál egy újonnan rendszeresített történelmi és latin 
nyelvi rendes tanári szék a folyó évi egyházkerületi köz-
gyűlésen választás útján be fog töltetni. 

E tanszék évi javadalma 1200 írt alapfizetés, öt 
ízben járó 100 frt ötödéves korpótlék és 200 frt lakillet-
mény. 

Pályázni óhajtók fölhivatnak, hogy vallásukat, képe-
sítettségüket, eddigi szolgálatukat, védkötelezettségüket és 
egészségi állapotukat igazoló okmányokkal fölszerelt és 
az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsá-
hoz címzett folyamodványukat a székely-udvarhelyi ev. 
ref. kollégium elöljáróságához 1897. évi április hó 30-ig 
nyújtsák be. 

Csakis ev. ref. vallású egyének palyázatai vétetnek 
tekintetbe. 

A megválasztott tanár az országos tanári nyugdíj-
intézetnek jogosított és kötelezett tagja s állomását 1897. 
szeptember 1-én köteles elfoglalni. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgatótanácsától. 
Kolozsvárit, 1897. március hó 15-én. 

Szász Domokos, - Parádi Kálmán, 
ref. püspök, mint elnök. tanügyi előadó. 
VNY0MDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség : 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, liová a kéziratok 
cimzendök. 

K i a d ő - l i i v a t a l : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di jak intézendök. 

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

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 A r a : 

Félévre : 4 frt SO kr f egész é v r e : 9 frt. i 
Egyes szám ára 20 kr. 

Egyházi életünk bajai, 
i. 

Sokan foglalkoztak az utóbbi időkben egy-
házunk, a magyar evangelikus református egy-
ház bajaival, megbeszélés tárgyává tevén az egyes 
kóros jelenségeket, valamint az ezek orvoslására 
alkalmasaknak vélt gyógyszereket is, úgy az egy-
házi sajtó hasábjain, mint egyes gyűlésekben s 
értekezleteken; sőt többen — talán sokan is — 
munkához látva, meg is kísérelték, hogy egyházi 
szervezetünk megerősíttessék s a szétbomlasz-
tással fenyegető veszedelmek ellen megvédel-
meztessék, ^ - -r V-itTiimW- j 

A mennyire a sajtó útján megjelent véle-
ményeket és konstatált tényeket ismerem, két-
ségtelennek látszik előttem, hogy egyházunk az 
egész haza területén, ós nem egyes elszigetelt 
helyeken, veszélyeztetve van és ezt mindenütt 
látják, ismerik; a védelem, illetőleg építés mun-
káját mindenfelé szükségesnek tartják. De más-
felől az is kétségtelen, hogy az egyházépítő 
munka aránylag szűk körre szorítkozva, inkább 
lokális jelenség és nem áll arányban sem egy-
házunk bajaival, sem pedig az ezek orvoslására 
irányuló — mint említem — általános óhajtás-
sal. Már pedig az egész egyházra kiterjedő sikert 
csakis az egyetemesen foganatba vett ós főbb 
vonásaiban egyöntetű elvek szerint haladó kö-
zös, vállvetett munkától várhatunk. Csakis akkor 
remélhetünk eredményt — és pedig nemcsak 
konserváló, hanem termelő munkánk után is — 
ha úgy a cél, mint a munka-eszközök, valamint 
a munkakedvre nézve is nincs közöttünk elté-
rés, ha egyházunk összes lelkészi ós világi jellegű 
fiai közakarattal, egymást támogató kölcsönös, 
testvéri szeretettel a r ra igyekeznek, hogy egy-
házunk neve necsak hivatalosan, hanem való-
sággal t. i. az életben legyen: »evangélium sze-
rint reformált magyarországi keresztyén egyház«. 

Mindnyájan tudjuk, hogy en évnek minden 

egyes szava oly jelentőségű, hogy csak egynek 
is megtagadása, vagy csak elhanyagolása, az 
egésznek értelmét, sőt magát az általa jelzett 
intézményt tenné tönkre. En azon meggyőződésben 
vagyok, hogy összes eddigi és mostani bajaink-
nak legfőbb és talán egyetlen oka, hogy egyha-
zunknak nevében kifejezett jellegét nem igyeztünk 
minden ponton teljes erélylyel érvényre juttatni 
és mostan is közülünk némelyek egyik, mások 
a másik epithetonra oly kiváló súlyt helyeznek, 
hogy sokan az egésznek egyensúlya miatt aggód-
nak. Azonban én a magam részéről ezen aggo-
dalomban nem osztozom ; világosabban mondva: 
semmi veszélyt nem látok abban, hogy egyhá-
zunk fiai ily különböző irányban fejtik ki tevé-
kenységöket, mert hiszen az ember egyediségé-
nél fogva ezt nem is lehet másként elképzelni, 
különbözők levén úgy a lelkiajándékok, mint a 
talentumok. 

Hanem igen is bajnak tartom és veszedelem-
nek állítom azt, a mit fentebb mondottam, t. i. 
hogy az egyház-építő munkásság csak elszigetelt jelen-
ség. Ezért támad némelyek lelkében aggodalom 
az egyház egyensúlya miatt, ós ezért a támadás, 
még a munkások iránt is. Ha mindannyian, úgy 
lelkészek, mint világiak, munkához látunk, épen a 
charismák és talentumok különbségénél fogva 
elő fog állani a kivánt egyensúly. A közös egyön-
tetű munkában egyik irány sem emelkedhetik 
túlsúlyra, egyik sem veszélyeztetheti a többi 
összesnek jelentőségót és egyházunk megmarad 
egyháznak is, magyarnak is, a nélkül, hogy evan-
gélium szerint reformált keresztyén volta csor-
bát szenvedne. Kiáltó és tartós ellentétek csakis 
a mozdulatlanság mellett vannak, míg a mozgé-
kony vízparányok egyensúlyozó ereje a szaka-
datlan helyváltoztatás dacára is megtart ja vagy 
hamar helyreállítja a vízszintes síkot. Míg csak 
tótlen szemlélői vagyunk valamely tevékenység-
nek, addig meg vagyunk győződve arról, hogy 
az abban elkövetett hibákat elkerülhetjük ós a 



hiányok szemlélése, latolgatása mellett megfeled-
kezünk a magunk hivatásáról; azt gondoljak, 
hogy az általunk gyakorolt kritika az igazi tevé-
kenység. Pedig nyilvánvaló, hogy nincs lesújtóbb 
bírálat valamely roszszul végzett munkával szem-
ben, mint a jobban készítettnek felmutatása; de 
egyúttal az is áll, hogy nincs hasznosabb sem, 
mert legalább a törekvés méltányol asra talál és 
a legtöbb esetben az ellentétekből a viszonyla-
gosan legjobb emelkedik ki. 

Ilyen szempontból nézve az egyházi élet fel-
adatait, e feladatok megoldására irányuló törek-
véseket, nem látok semmi veszélyt sem az egy-
oldalú működésben, mihelyest a többi •— a leg-
nagyobb valószínűség szerint bizonyos mértékig 
szintén egyoldalú — tevékenységek azt ellensú-
lyozzák. Ugy általános keresztyéni, mint huma-
nitárius, akár pedig társadalmi elv az, hogy a 
veszélyes jelenségekkel szemben praeventiv és 
így ellensúlyozó intézkedések szükségesek. A 
repressáliák mindig a legszigorúbb ítéletet hord-
ják önmagukban azok ellen, a kik alkalmazzák, 
mert a köteles gond elmulasztásáról tesznek 
tanúbizonyságot. 

Végig nézve egyházi lapjainkat és a duna-
melléki s tiszántúli egyházi értekezletek jegyző-
könyveit, bizonynyal láthatjuk, hogy nincs eltérés 
közöttünk az egyházépítő munka szükségességére 
nézve. Bajok vannak az anyagiak, bajok a szel-
lemiek körül. Lelkészeink a kevés jövedelem s 
így a szegénység, híveink pedig a terhes egy-
házi adó, tehát a kettős szegénység járma alatt 
nyögnek. Ez m r egyház anyagi helyzetének álta-
lános képe. Híveinket a szekták ragadozzák el, 
templomainkat a megmaradt hivők kevés szám-
mal látogatják, az egyházi adót még ezek sem 
fizetik szívesen. A római katholikus egyház a 
vegyes házasságok révén a reverzálisokkal tőlünk 
hódít, mi ellenben tőlök nem igen sokat nye-
rünk vissza. Szükség lenne hathatósabb cura pas-
toralisra, meg kellene indítani a belmissziót. A 
lelkészképzésen reformálni való akad elég bőven. 
Intensivebb igehirdetés, a hívekkel való több foglal-
kozás s így a vallásos közöny vagy egyháziatlan-
ság megszüntetése felettébb óhajtandó. íme ezen 
tényekben és kívánságokban benne van egyhá-
zunk szellemi bajainak vázlatos, általános képe. 

És ennyi baj és oly általános meggyőződés 
mellett a javítás után, vájjon miért marad el a 
megfelelő tevékenység? Mert hogy a munka nem 
oly általános, mint annak szükségének elisme-
rése, statisztikai adatok áttérésekről, reversali-
sokról, újsághírek egyházi adóbehajtás körüli 
miseriákról, de legfőbbképen peclig az bizonyítja, 
hogy mindenütt sürgetik, hogy több energiával 
lássunk dolgainkhoz. Én nem hiszem, hogy a 

fenti kérdésre kielégítő és tökéletes feleletet tud-
jak adni, de nagyjából aligha el nem találom az 
igazi okot, mikor azt gondolom, hogy a munka 
eszközeire nézve nem vagyunk tisztában, de még 
azt is hozzá merem tenni, hogy egyházi életünk 
bajait sem próbáltuk még egész jelentőségűkben 
felfogni. Annyira készületlenül találtak bennün-
ket az ú. n. egyházpolitikai törvények, hogy az 
azok hatása gyanánt tünetkező — meg vagyok 
róla győződve, hogy csak ideiglenes — vesze-
delmek láttára ébredtünk fel a védelemre, de 
mint a mély álomból támadásra felugró katona 
nem leli fegyverét vagy nem tudja jól alkalmazni, 
úgy vagyunk mi is; nem tudjuk biztosan forgatni 
fegyverünket s nem tudunk számot vetni sem 
a támadás erejével, sem a védelem fontosságá-
val . . . Mert — ne felejtsük el — mi védelmi 
állásra vagyunk szorítva s így helyzetünk ke-
vésbbé előnyös. Minden fogyatkozás védelmi 
eszközeinkben kétszeresnek tűnik fel s az önbi-
zalom csökkenése még a kölcsönös bizalmat is 
megrendíti; minden nem tetsző mozdulat gya-
núval tölt el s ha kirántani szándékolt kar-
dunk már a másik társunk kész szablyájába üt-
közik, azt hiszszük, hogy fel akar tartóztatni 
bennünket . 

A mult években ós a jelenben is egy pár 
erősebb kitörés ós egy egész légió kisebb pisz-
tolyropogás vagy zsebben mutatott füge, nem 
enged a felől kételkednünk, hogy az egyházépí-
tés és védelem eszközével nem jöttünk tisztába. 
Azaz, hogy a dolog nem egészen így áll. Hanem 
mindenki hangsúlyozza, hogy egyházi bajainknak 
egyházi orvosságra van szüksége. Ez az orvos-
ság pedig, valamint a bajok összesége is, rövi-
den kifejezve: az ige a közönyösség ellenében. 
Vannak ugyan a kevésbbé jelentékeny nyilatko-
zatok között, melyek az evangélium helyett mást 
ajánlanak, de ezek, a mennyiben az evangéliumba 
be nem foglalhatók, számba nem jöhetnek. Tehát 
összes egyházi lapjaink, egyházi értekezletünk 
megegyeztek már, és ki is mondhatjuk, hogy 
közös véleménye mindnyájunknak ez: egyházi 
bajaink között a legfőbb, az egyetlen orvosság az 
evangélium . . . Csakhogy épen itt van nálunk 
ám egyúttal a legnagyobb eltérés is. Miképen 
prédikáltassék itt az evangélium, hol prédikál-
tassák, ki által prédikál tassák? A mellék kérdé-
sekben összegabalyodtunk ós míg e felett vitá-
zunk immár évek óta, maga a fődolog az alszik, 
arról megfeledkeztünk. És a veszekedő orvo-
sok között csak szenved tovább a beteg. 

Én azt hiszem, hogy mindannyiunkat, kik 
az egyházi kérdések iránt így a szűkebb, hogy 
úgy mondjam, a magunk körében, tehát lapjaink, 
értekezleteink nyomán érdeklődünk, kivétel nél-



kül bán t , a g g a s z t az a t ü n e m é n y , hogy n e m tu -
d u n k e m e l l é k k é r d é s e k b e n egye t é r t en i , hogy 
s o k a n n e m t u d n a k m u n k á h o z lá tni , m e r t a ké r -
d é s t i s z t ázásá t v á r j á k , a k é r d é s p e d i g é p e n n e m 
t i sz tázódik , ső t a s z e n v e d é l y e k fe lkö l tése , a ta -
p i n t a t l a n s á g c sak a c i v ó d á s b a s o d o r hova- to -
v á b b bele. 

E z é r t p r ó b á l o k én is hozzászó lan i e ké r -
déshez . T i sz t ázzuk i m m á r v a l a h á r a ez ügye t , 
hogy ne c sak á l t a l á n o s p i u m d e s i d e r i u m a lak-
j á b a n é l jen n á l u n k a t u d a t , hogy e g y h á z u n k a t 
ép í t en i kell, h a n e m t e t t e k b e m e n j e n á t ós meg-
l á t s za s sék e r e d m é n y e egyház i é l e t ü n k ö n . 

J o b b s z e r e t n é m u g y a n , h a egyházunk nagyjai, 
püspökeink, espereseink s világi férfiaink közösen 
beszélnék meg e kérdést é s n e m h iva t a lo san , h a n e m 
m i n t e g y s z e r ű e n t e k i n t é l y e s e g y h á z t a g o k közös, 
kö l c sönös eszmecseréjüknek irányító eredményeit 
nyilvánosságra hoznák, a k á r h a j o b b n a k l á tnák , 
püspökeink pásztor-levelekben közreadnák. így lega-
l ább az á l t a l á n o s e lvek t i s z t á z t a t n á n a k a né lkü l , 
h o g y az e g y é n i s é g a h iva t a l b é k ó i b a v e r e t n é k , 
a né lkü l , hogy a l e lk ipász to rok ós vi lági egyé-
nek m u n k á j á r a a h i v a t a l o s t e v é k e n y s é g b u r e a u -
k r a t i k u s bé lyege , ez a l e g v e s z e d e l m e s e b b jel leg, 
r e á n y o m a t t a t n e k . É p e n m o s t fog a k o n v e n t is 
ü l é s e z n i ; je len l e sznek o t t an egyház i é l e t ü n k 
k i t ű n ő s é g e i . Igen jó a l k a l o m v o l n a a m a közös 
e s z m e c s e r é r e ezt f e lhaszná ln i . T a p a s z t a l t ós mé ly 
b e l á t á s ú n a g y j a i n k s z a v á r a e l h i n n ő k m i n d n y á j a n , 
h o g y m i n d e n D e m o s t h e n e s n é l s z e b b e n beszól a 
te t t , e l h i n n ó n k , h o g y a m a g y a r r e f o r m á t u s egy-
ház s a j á t o s ősi j e l l ege e n n y i t vagy a n n y i t figyel-
m e n k ívü l h a g y n i n e m enged , e n n y i t vagy any -
nyi t p e d i g o k v e t l e n ü l m e g k í v á n . 

A z o n b a n az idő m ú l i k . Ki t u d j a , vá j jon az 
én f en t ebb i g o n d o l a t o m csak egy t á r s a m n á l is 
v i s s z h a n g o t ke l l t - e ,há t m é g n a g y j a i n k n á l ? A z é r t 
t o v á b b m e g y e k és m e g k í s é r l e m e l m o n d a n i azt, 
a mi l e l k e m e n fekszik.* T e s z e m ezt azér t , m e r t 
f o n t o s a b b k é r d é s r ő l v a n szó, s e m hogy a leg-
j e l e n t é k t e l e n e b b v é l e m é n y t is m e g f o n t o l a t l a n u l 
fé l re l e h e t n e vetni . A s o r o k o lvasó i t c sak a r r a 
k é r e m , hogy h a g y e n g e s é g b ő l n e m t u d n á m e l é rn i 
azt , h o g y t e l j e sen t á r g y i l a g o s ós e l fogu la t l an le-
g y e k , h i g y j e el n e k e m , h o g y az a k a r t a m lenni , 
de h á t én is c sak e m b e r s így g y a r l ó vagyok , 
m i n t m i n d a n n y i a n . 

Pokoly József, 
theol. tanár. 

* Készséggel adunk helyet t. kartársunk és barátunk tár-
gyilagos fejtegetéseinek, mert magunk is abban a véleményben 
vagyunk, hogy magyar ref. egyházunk belső és külső építésének 
nagyon is itt az ideje. A cselekvés órája ütött. Nincs idő a kés-
lekedésre. Szerk. 

A hívek lá togatásának szükségessége, 
eredete és gyakor lásának módja. 

(Folytatás.) 

Az eddigiekből az is világos már, hogy a gyüleke-
zeti tagok házanként való látogatásának jó szokása telje-
sen megtelel Jézus és az apostolok eljárásának s főként 
az ő intéseiknek; tehát, hogy az apostoli korból ered. Idő-
vel azonban elhanyagoltatok, sőt egészen feledésbe ment. 
A gyónószék pótolta a helyét. Kálvin érdeme, hogy a régi 
helyes útra e részben is visszatért a reformáció, vagy 
legalább annak egyik ága. Világos, hogy egyiránt követeli 
ennek teljesítését a ker. felebaráti szeretet, a keresztyén 
gyülekezet mivoltának helyes felfogása, valamint az az 
állás, a mit a lelkész a gyülekezetben elfoglal; követeli 
a lelkésznek saját érdeke. És mindennek dacára, hogyan 
áll mégis a dolog? Úgy, hogy igen kevesen vannak lel-
készeink között, a kik ily úton-módon is ápolnák a híveik-
kel való összeköttetést. Azt nem mondhatjuk, hogy egy-
általán nincsenek. Nem mondhatjuk, hogy a lelkészek-
kivétel nélkül mind olyanok, a kik magukat a szent ho-
mály leplébe burkolva, tanuló szobáikból soha ki ne lép-
nének a nép közé. Vannak igenis, a kik keresik a híveik-
kel való érintkezést, s a kik igen okosan felhasználják 
ezeket az érintkezéseket úgy a saját tapasztalataik öreg-
bítésére, mint híveik egyházias, vallásos lelkületének, tiszta 
erkölcsének, józan életmódjának előmozdítására. És a tapasz-
lalat azt mutatja, hogy az ilyenek gyülekezetei virágoznak; 
virágoznak még a mai. a vallásos és egyházias életre épen 
nem kedvező korban is. Az ilyen lelkészek azonban ma 
még a kivételek közé tartoznak. A nagy többség mit se 
ad a házi látogatásokra; sőt határozottan kicsinylőleg és 
elítélőleg beszél róluk. Ugyan, hogy lehetséges ez ? Talán 
nem tévedek, ha azt mondom, hogy ez csak úgy lehet-
séges, hogy az illetőknek vagy nincs helyes fogalmuk e 
látogatásokról, vagy hogy igen nagy bennük a kényelem-
szeretet. A kiknek nincs helyes fogalmuk róla, azok külön-
féle aggodalmakat táplálnak iránta, llv aggodalmak pl., 
hogy elrabolja a lelkésznek minden idejét, elvonva őt sok 
más hasznos és fontos teendőitől; hogy jezsuita-leselke-
désre vezet stb. 

Az csakugyan tagadhatatlan, hogy az ilyen látoga-
tások sok időbe és fáradságba kerülnek Az is tagadhatat-
lan, hogy igen népes gyülekezetben más hivatalos teendői 
mellett ezt is végezni egy lelkész szinte képtelen. Mind-
amellett ezek az okok egyátalán nem elégségesek arra, 
hogy végleg letegyünk róla. Ne is igyekezzünk ezek mögé 
bújni; mert ezek részben a lustaság, részben más önzés 
színét hordják magukon. Jegyezzük meg és tartsuk alap-
elvnek. hogy időnk tulajdonkép nem a miénk, hanem azé 
a szent szolgálaté, a mit vettünk az Úrtól. Természetes, 
hogy tanulnunk is kell és magunkat tovább képezni, hogy 
bírhassunk a szellemi javak azon mértékével, a mit meg-
kíván tőlünk az igazi keresztyén műveltség. De mindig 
csak tanulni — még ha távolról se tartjuk is ürügynek 
ezt a mentséget - s a lelkek megmentésén a speciális 
cura által soha se fáradni, hivatásunknak igen helytelen 
felfogása volna. Ide vonatkozólag igen találóan jegyzi meg 
Baxter, hogy a munkát, a mire minket az Úr elhívott, el 
kell végeznünk bármiként is. Szép dolog egy orvostól, ha 
az orvosi tudományokat alaposan tanulmányozta, ha 
praxisában okát tudja adni mindennek és a nehéz esete-
ket, miket eléje adnak, alaposan meg tudja magyarázni; 
ám de ha kórházba állíttatik vagy oly városban él, a hol 
a pestis dühöng, s ott is csak »de fermentatione, de cir-
culatione sanguinis, de instrumentis sanguificationis«-



féle tanulmányokkal és hasonló dolgokkal akar foglalkozni, 
a helyett, hogy emberéletet igyekeznék megmenteni: akkor 
én ezt az embert tudós bolondnak,r sőt gyilkosnak tarta-
nám. (Oosterzee i. m. 106. lap.) Ugy-e, hogy okos be-
széd ez ?! 

Arra az ellenvetésre, hogy egy igen népes gyüleke-
zetben egyátalán nem volna képes a lelkész sok más 
teendői mellett még ezt is teljesíteni, azt feleljük, hogy 
nálunk Magyarországon aránylag igen kevés az ilyen nagy 
gyülekezetek száma. De ha mindjárt sok volna is, kivételt 
azért ezekre nézve se teszünk. Mert abból, hogy a lelkész 
ezt a munkáját nem végezhetné el úgy, a mint kellene s 
a hogyan ő maga is szeretné, épen nem az következik, 
hogy tehát semmit se végezzen belőle. A munka bizony 
sok, de azért erejét fölül senki se kényszeríthető. Ultra 
posse nemo obligatur. Csakhogy aztán a posse-t vegyüli 
igazán komolyan, mint Th. Harnack is kivánja. (Hand-
buch der theol. Wissenschaften, Zöckler, B. IV. 475.). 
Épen ez ellenvetésre igen találók Baxter szavai, a melyek 
szerint arra, hogy az apostol által ránk rótt eme köte-
lességet, vigyázzatok az egész nyájra — betölthessük, 
szükséges, hogy ismerjünk minden egyes személyt, a ki 
a mi gondunkra bízatott; mert miként vigyázhatunk rájuk, 
ha nem ismerjük őket? Igen, azon kell lennünk, hogy 
gyülekezetünk valamennyi tagjának nemcsak személyével, 
hanem körülményeivel, hajlamaival, életmódjával is meg-
ismerkedjünk ; kutatnunk kell, mik az ő kedves bűneik, 
mik azok a kötelességek, a miket igen könnyen elhanya-
golnak. mik azok a kísértések, a miknek legtöbbször ki 
vannak téve, mert ha nem ismerjük a betegek különös 
testalkatát és baját, úgy nem vagyunk abban a helyzet-
ben, hogy sikeresen orvosolhassuk őket. Ámde — veti 
ellen valaki — az a gyülekezet, a melybe én beállíttat1 

tam, oly nagy, hogy lehetetlenség valamennyit megismer-
nem és még sokkal kevésbbé lehetséges valamennyire 
külön vigyáznom. Erre egy kérdéssel felelek: vájjon a 
kényszerítő szükség tett ily nagy terhet a ti vállaitokra, 
vagy nem ? Ha nem: akkor egyik bűnötöket a másikkal 
méritek. Hogyan merészkedtetek olyasvalamit magatokra 
vállalni, a miről tudtátok, hogy teljesítésére képtelenek 
vagytok, mikor nem voltatok rá kényszerítve?! Nem in-
kább úgy kellene-e koldulnotok kenyereteket, mintsem 
hogy olyan fontos ügyet, mint a lelkek üdve, kockára 
tegyetek? Sőt minthogy csak egy lelket is elveszítsetek? 
Óh, bárcsak oly sok volna a lelkigondozö, vagy az egyes 
gyülekezetek volnának oly kicsinyek, hogy az által len-
nénk abban a helyzetben, hogy felügyelhetnénk az egész 
nyájra!* (Köstlin i. m. 93. 1.) 

Igen, az igen népes gyülekezetekből kicsinyeket kel-
lene csinálni, önálló parochiákra osztván őket. Sokat vi-
tatott kérdés, a mit jó volna már egyszer dűlőre vinni, 
így majd mindegyik lelkésznek lenne ideje megismerni 
nyáját s ennek is őt. A pásztori hivó és intő szó aztán 
nem hangzanék el hiába, hanem nyitott fülekre találna. 
A közelebbi évek tapasztalatai nyomósán figyelmeztetnek 
bennünket a kérdésnek minél előbb leendő ily irányú 
megoldására. Nálunk, a dunántúli református egyházkerü-
letben nincs egyetlen egy gyülekezet se, a mely oly népes 
volna, hogy a lelkész e kötelességének is meg ne felel-
hetne. Azonban, ha csakugyan nagy is valamely gyüle-
kezet, azért még se szabad e kötelességről letenni. Mert 
mindenesetre helyesebb e kötelességet úgy végezni, a hogy 
időnk és erőnk épen engedi, mint sehogyse. Jegyezzük 
meg különben azt is, hogy a lelkész hivatala nem olyan, 
mint a világi pályákon működő hivatalnokoké. Egy világi 
hivatalnok a megszabott órákon való dolgozással egy-egy 
napi kötelességét még akkor is teljesíti, ha nem végezi is 

be azt a munkát, a mibe belekapott. Többi órái aztán 
egészen szabadok. A lelkész pedig soha se érezheti magát 
egészen szabadnak! 

Gyülekezeteinknek 9/xo-ed része csak oly népes, hogy 
igen könnyen megfelelhetnek bennük a lelkészek ennek 
a kötelességüknek is. Ám az ilyen helyeken meg több-
nyire azzal okolják meg a házi látogatások nem gyakor-
lását, hogy űgy is jól ismeri a lelkész minden egyes hívét ; 
ismeri hajlamait, magaviseletét, anyagi és szellemi álla-
potát. Minek menne hát a házaikba ? A kik így beszél-
nek. azok csak azt árulják el, hogy épen nincsenek tisz-
tában az efféle látogatások céljával. E látogatások célja, 
a mint nem lehet rendőri vagy inquisitori leselkedés, ép 
úgy nem lehet közönséges időtöltés, egyszerű kedvtelés se : 
hanem egyedül és kizárólag a lelkek üdve. Ha helyesen 
végzi a lelkész, úgy a gyülekezet nevében s azzal a hatá-
rozott céllal végzi, hogy minden egyessel, ennek saját 
házában beszéljen legmagasabb érdekeiről, földi és mennyei 
boldogságáról. Azzal a céllal végzi, hogy az Istennek azt 
az igéjét, a mit a gyülekezet templomában az egész gyü-
lekezetre alkalmazva hirdet, itt az egyes házakban egyé-
nekre alkalmazva hirdesse. Ebből világos, hogy ott se 
fölösleges hát a híveknek házanként való meglátogatása, 
a hol személyenként ismeri ezeket a lelkész. 

Azt az ellenvetést, a mely szerint a hol tényleg 
gyakorolják, ott sincs haszna, nem tarthatjuk megfontolt-
nak, mert megdönthetetlen tényeket puszta szóval elvi-
tatni nem lehet. Már föntebb említettük, hogy a Genfben 
életbeléptetett házi látogatások hasznáról Béza azt mondá, 
hogy csaknem hihetetlen, mily nagy volt az. Andreae 
Valentin azt a kitörölhetetlen benyomást, a mit a genfiek 
erkölcsi állapota 1607-ben ott tartózkodása alkalmával 
reá gyakorolt, így fejezi ki : > Mikor Genfben voltam, va-
lami nagyszerű észrevételt tettem, a mire való emlékezés 
és vágy csak életemmel együtt fog elmúlni. Nem csak 
teljesen szabad köztársaság van itt, hanem a mi külö-
nös dísz, erkölcsi fegyelem is, a mely szerint a pol-
gároknak erkölcséről, sőt a legkisebb kihágásokról is 
vizsgálat tartatik, először a negyedek felügyelői által, 
aztán a széniorok által, végre a magisztrátus által, a mint 
azt a vétség, vagy a bűnös szilajsága és megátalkodott-
sága kivánja. Ennek folytán meg van tiltva minden ká-
romkodás, minden kocka- és kártyajáték, bujaság, civako-
dás, gyűlölködés, csalás, fényűzés stb. tehát minden na-
gyobb vétek. A keresztyén vallásra nézve mily dicső 
ékesség az ily erkölcsi tisztaság, a miről könyezve kell 
megvallanunk, hogy nálunk (t. i. lutheránusoknál) hiányzik 
és csaknem egészen elhanyagoltatik és minden jó érzel-
műnek törekedni kell, hogy életre hivassék. (Köstlin, i. m. 
94. lap.) 

Az is tudvalevő, hogy a kidderminsteri elhanya-
golt gyülekezetet Baxter lelkigondozói hűsége mintagyü-
lekezetté változtatta át. Hát csak a legújabb korban is 
hány derék lelkész mutatott és mutat felséges példát 
arra, miként lehet igazi hűséggel a hitnek, a valláserköl-
csi életnek erős váraivá változtatni a legelhanyagoltabb 
gyülekezeteket is Charles Kingsley-ról olvashatjuk, hogy 
mikor papi működését megkezdette (1843-ban) »gyüle-
kezete szánandó állapotban, iskola nélkül tengődött; nagy 
lélekszámából vasárnaponként 6—8 ember látogatta csak 
a templomot. A vele született hévvel kezdte hivatalát és 
rövid időn szembeötlött az átváltozás. Házanként láto-
gatva meg híveit, megismerkedett azok helyzetével. Egy-
másután alapított szövetkezeteket, kölcsönkönyvtárt, ren-
dezett be iskolát a paplakon; este tanította a felnőt-
teket*. (Kingsley, Láng A. Magy. Prot. Egyh és Isk. Fi-
gyelő, 1883, V—VI. füzet.) Nem levén célunk a lelkesítő 



példák végtelen sorát bemutatni, felhagyunk a példák fel-
hordásával ; de megkérdezzük, hogy ugyan mit szóltak volna 
az ilyen szellemű férfiak, ha jelen lettek volna a mi buda-
pesti zsinatunkon és ott hallották volna néhány zsinati 
atyának azt az érvelését, hogy az alföldi nagy gyüleke-
zetekben levő lelkészek sehogy se érnek rá még arra se, 
hogy a konfirmándusokat maguk oktassák?! 

De ha csakugyan nem látnánk is semmi hasznát 
se, azért még nem állhatunk félre a kötelesség útjából. 
Hisz a szószéki igehirdetés gyümölcsei se érnek meg 
egy-két nap alatt; sőt sokszor igen sokáig kell várni rá-
juk és mégis hirdetni kell az igét, mert nekünk is szól 
az isteni utasítás: szóljad az én beszédimet nékik, vagy 
hallják vagy nem. Őrállóul adtalak én téged Izráel házá-
riak : intsd meg azért őket az én nevemben. Ha én mon-
dándom a hitetlennek halállal halsz meg és te őt meg 
nem inted és e miatt az a hitetlen meghal az ő álnok-
ságában: az ő vérét a te kezedből kivánom meg. Ha pedig 
meginted e hitetlent és még se tér meg az ő hitetlensé-
géből és az ő istentelen utáról: az az ő álnokságában hal 
meg, de te megmentetted a te lelkedet. (Ezékiel: 2 : 7; 3: 
17—19.), Igaza van Oosterzeenek, hogy az eredményért mi 
nem vagyunk felelősek, hanem csak a kitartó igyekezetért; 
és ha soká kell is várnunk az óhajtott eredményre: kétségbe 
ne essünk és félre ne álljunk gyáván, hanem forgassuk 
eszünkben Jakab apostolnak emez intését: békességesek le-
gyetek atyámfiai; íme a szántóvető ember várja a földnek 
drága gyümölcsét, békességesen várván, míg reggeli és 
esteli eső lészen rá. Békességesek legyetek ti is és erősít-
sétek meg a ti sziveiteket: mert az Urnák eljövetele el-
közelget. 

Azt se tagadhatjuk, a mit szintén igen szeretnek 
emlegetni az ellenvéleményűek, hogy a híveknek házan-
ként való meglátogatása közben, kellemetlenségek, bán-
talmak, boszuságok is élhetik s érik is a lelkészt. A testi 
és erkölcsi nyomor látása, a durva nyereség tapasztalása 
mélyen leverheti, igen kedvetlenítheti s így munkaerejé-
ben, tevékenységében gyöngítheti, béníthatja. De hát kér-
dezzük : magát ama jó pásztort talán soha se érték ha-
sonló keserűségek ? Kérdezzük, vájjon a híven teljesített 
kötelesség tudatának nem volna akkora fölemelő ereje, 
hogy elfelejtkezzünk mind e keserűségekről? Óh dehogy 
nincs! 

(Vége köv.) Kiss József. 

MISSZIOÜGY. 
Levél Canadából. 

Otthon* 1897. febr. 20. 
Kedves Testvér 7 
Rég volt az, hogy utolsó leveledet megkaptam s rég 

volt az is, hogy az én utolsó levelemet megkaptad, ha 
ugyan kezeidhez jutott. Véleményem az, hogy leveleim 

* Canadában, Északamerika e szép tartományában javában 
foly a telepítés. Kovács János volt pittsburgi ref. lelkész híveivel 
felkerekedve Jorkton környékén megtelepedett, Otthon név alatt 
telepet létesített s ebből az új magyar világból írja e sorokat egyik 
hazai lelkésztársának, ki a levelet felhasználás végett rendelkezé-
sünkre bocsátotta. A levél érdekes világot vet az amerikai viszo-
nyokra, e mellett jó alkalmat nyújt a vállalkozó szellemű fiatal 
lelkészeknek arra, hogy Canadában alkalmazást nyerjenek. 

Sserk. 

általában nem elégítettek ki, mert éreztem mindig, hogy 
soha sem írtam annyit, mint a mennyit írni szerettem 
volna. Oka ennek az volt, hogy a mióta Amerikában vagyok, 
nem volt még igazi pihenésem, nyugtom. Az Egyesült 
Államokban ez természetes volt. Jurányi nem sokat moz-
gott, ő tudós, ki szobájába vonul és sokat betegeskedett. 
Az enyém volt a munka nagy része: én prédikáltam 
New-Yorktól Chicagóig s Hartfordtól le Pocahontasig, s a 
nép minden bajában fordult hozzám, ez szaporította túl-
ságosra dolgaimat. Sokszor érkeztem vissza a környékről 
(Pittsburgba) az éjféli vonattal s akkor vacsoráltam . . . . 
Igaz, hogy munkám eredménytelen épen nem volt. 

Ide az hozott, hogy népünknek ott (Pittsburg értendő. 
Szerk.) jövőt nem láttam. Örökösen jönnek-mennek, nem 
állandósulnak a gyárvárosokban, szabad ingyen földet 
pedig nem találtam többé az Egyesült-Államokban, e nép-
nek pedig nem volt elég tőkéje arra, hogy úgy vegyen. 
Itt azt réméltem, hogy majd megpihenhetek, de nem úgy 
volt, Dolgom nem igen kevesbedett, a népnek folyton segítni 
kellett, hogy meg ne csalják, hogy el ne csüggedjen, meg 
voltak lelkészi teendőim, a mellett a külső munkában is 
láttam, hogy példával kell előmennem, ép az olyanokért, 
kik Magyarországon nem dolgoztak így, mint pl. szom-
szédom, ki ügyvéd volt, de vagyona túlnyomó részét ott 
elveszíté. Házat építettem, túlnyomólag sajátkezűleg, ket-
tőt, istállót hármat, kamarát, kutat kettőt ástam a háznál 
s kinn a legelőn. A mellett százak írtak fölvilágosítást 
kérve, ismertetni kellelt e helyet s támadások ellen véde-
kezni a lapokban. A pittsburgi első német egyház lelkésze, 
ki jó barátom volt, egymás mellett laktunk a Bluff-Streeten, 
mondá, »hogy vigyázva fogjak a telepítésbe, mert igaz, 
hogy ha sikerül, úgy el nem felejtenek, de ha nem sikerül, 
akkor agyon vernek. Volt baj elég az igaz, de minden 
áldás az Úrtól jő, s a telep most már megvan, nem fél-
tem. Nem vezetett ide Yorktonból még szekér nyom sem, 
mikor ide jöttem: én csináltam ökör szekérrel az első 
nyomot, deszkát szállítottam, ma már két erősen kijárt s 
használt út vezet ide Yorktonból, a coloniában pedig min-
den irányban járt utakat találni s neve ismeretes már 
nagy helyen, s a legújabb térképekre feltétetett. Iskolánk, 
templomunk nincs még, de az építés a nyáron, remény-
lem, meg lesz, egyszerűen, a viszonyoknak megfelelőleg. 

Hogy szerettem s szeretem e helyet, gondolhatod. 
Erdőt, mezőt mindig szerettem és mégis, bizonyosan meg-
lep, elvágyom innen, vissza Magyarországra. Belém ette 
magát e vágy s szabadulni tőle nem tudok, második hete 
már, hogy még enni sem tudok miatta rendesen. Nincs 
semmi nyugtom. 

Szándékom ez : ha az UR úgy akarja s rá segít, 
megkísértem helyet cserélni valamely magyarországi ref. 
lelkészszel. Tudom, hogy vannak sokan, kik helyzetükkel 
ott elégedetlenek s én nem bánom, ha szűkebb anyagi 
helyzetbe jutnék is ott, mint itt vagyok. Mit szólsz e 
szándékhoz? Kivihetőnek tartod? Azt gondoltam, hogy 
írok a dunamelleki és tiszántúli püspöki hivatalokhoz is. 
Különösen az olyan, ki gazdálkodni is szeret, találna itt 



kedve szerint való helyet. 160 hold földet az államtól 
ingyen kapna s ott is lakhatnék. Évi fizetése a missziói 
pénztárból 600 dollár. Kötelessége e telep és a tőle délre 
eső Kaposvár, Eszterház reformátusainak lelki gondozása. 
Özvegv-árva gyámintézet van itt is, talán különb, mint a 
magyarországi. Különben pedig teljes szabadsága van itt 
az embernek. 

Nem ismersz-e valakit az elégedetlenek közül, ki 
erre hajlandó lenne ? Vagy egyáltalában kivihető volna-e ? 
Én részére a kinevezést itt könnyen megszerezhetem, ezt 
reménylem; viszont ő is köteles lenne a csere engedélye-
zését s megerősítését ott keresztül vinni. 

Annyira elfoglal e vágy, hogy másra gondolni, úgy-
szólván, képtelen vagyok. Szeretném, ha ily csere minél 
előbb sikerülne. Akkor, ha személyesen láthatnálak, 
csak akkor mondhatnám el órák alatt mindazt a külső 
s belső tapasztalatot, a mit Amerikában átéltem. Leírni 
azt levélben nem lehet, legalább is egy kis köny-
vet kellene írnom, hogy némileg is megértsd. Ismersz, 
tudod, hogy mi vágy élt lelkemben. — Itt az Egyesült-
Államokban 140 felekezet van, de van itt Ganadában is 
elég, hisz ez csaknem minden tekintetben épen olyan, 
mint az Egyesült Államok. Itt mindenütt élet, elevenség, 
verseny látható. S milyen csudálatosan új dolgok! Kül-
detek majd egy könyvet a számodra Alleghany Cityből, 
ott jelent meg és kapható. Tagesanbruch, angolból fordítva, 
azt hiszem, hogy nem ismered még. Téged a tudós theo-
gust, különösen pedig mint az írásban jártas embert nem 
féltelek tőle, hogy félre vezet. 

A helycserét illetőleg igen kérlek, a mennyiben te-
heted, légy segítségemre. 

Igen egészséges hely ez. Adó még nincs, csak is-
kolai — az is igen csekély. 

Családom egészséges. Kérlek értesíts, mihelyt te-
heted. 

Az ÚR oltalmába ajánl szeretteiddel együtt 

testvéred 

Kovács János. 

B E L F Ö L D . 
Országos lelkészi gyámin téze tünk első 

munkaéve. 
1896-ban lépett életbe a református lelkészek egye-

temes gyámintézete s erről az első pénztári évről most 
terjesztette be a Végrehajtó Bizottság a maga jelentését 
az egyetemes Konventre. Az érdekes jelentésből, melyet 
Petri Elek gyámintézeti előadó szerkesztett, kiemeljük a 
következő főbb mozzanatokat. 

A gyámintézet, mint minden új intézmény, bár küzd 
a kezdet nehézségeivel, de úgy látszik, eredményesen meg-
küzdött velők, a mit főleg az egyházi hatóságok és köze-

gek előzékeny támogatásának lehet köszönni. Az előirány-
zott jövedelmek nem folytak ugyan be egész pontossággal, 
de az általános eredmény mégis kielégítő, a mennyiben 
1896. dec. 31-ig a várandóságokból csak 20% maradt 
hátralékban s a folyó évi első negyedben ez is leszállott 
mintegy 7°/o"ra- Konkrét számokban kifejezve, 1896-ra 
előirányoztak: a 10%-os belépési járulékokból a köteles 
egyharmadrész fejében 54,602 frt 2 í 1/3 krt, a 2y^/o-os tag-
díjakból 39,820 frt 85'/2 krt. összesen 94,423 frt 07 krt., s 
tényleg befolyt e két címen összesen 74,994 frt 54 kr. Maradt 
tehát hátralékban 19,428 frt 55 kr. A belépési járulékra 
nézve megjegyzendő, hogy a f. zempléni és a tornai traktus 
kivételével, melyek az egész 10°/0-ot befizették, az egy-
házmegyék lelkészei országszerte csak a törvényszabta 
egyharmadrészt fizették be. A hátralékokra vonatkozólag 
kiemeljük, hogy Dunamelléken az előirányzott 17,089 frt 
71 krból 2647 frt 49 kr., Dunántúl az előirányzott 13,420 frt 
86y2 krból 5239 frt 871/, kr. (miből a b.-somogyi trak-
tusra 3515 frt 11 kr. esik), Erdélyben 18,996 frt 65 krból 
6732 frt 77 kr., Tiszáninnen 15,569 frt 01 krból 1841 frt 
57 kr., Tiszántúl 29,346 frt 82 krból 2966 frt 83 kr. 
maradt hátralékban. Ám ebből az összesen 19,428 frt 
55 kr. hátralékból a f. évi február 28-ig annyit letörlesz-
tettek, hogy március 1-én csak 8514 frt 30 kr. volt hát-
ralékban. 

A számadások elkészítése kissé nehezen ment az 
első évben. A jelentés kiemeli, hogy sokan a mult évvégi 
számadásba olyan tételeket is bevettek, melyek tényleg 
f. évi illetmények, vagy dec. 3l-ike után küldettek be a 
gyámintézet pénzeit kezelő M. Földhitel-intézethez, mi által 
az előadóhoz küldött évvégi számadások és a Földhitel-
intézethez tényleg beszolgáltatott összegek kimutatása nem 
vág össze. 

A Végrehajtó Bizottság ennek elkerülése végett azt 
javasolja, mondja ki a Konvent, hogy az évvégi számadá-
sokban csak oly fizetmények számoltassanak el, melyek 
a MF1 által dec. 31 ike előtt tényleg átvétettek, a szám-
adók pedig kellő időben küldjék fel illetményeiket. 

Magának a gyámintézeti számadásnak következők a 
főbb tételei: Bevétel: 1. Tagok járulékából 75,026 forint 
31. kr. 2. Közalapból (a 100,000 frt első negyedrésze és 
a közalap tiszta jövedelmének 10°/0-a fejében) 32,966 frt 
93 kr. 3. Alapítvány (Hornyánszky Viktortól) 500 forint, 
4. Időközi kamatokból 21 forint. 6. Tőkék kamatjából 
1820 frt, összesen 110,334 frt 71 kr. Ezzel szemben a 
tényleges kiadás (kezelési költség) 400 frt, a tőke szapo-
rulata tehát közel 110 ezer forint. A tökeszámla állapota 
1896. dec. 31-én volt 165,600 frt, mely összeg 4%-os 
földhitelintézeti záloglevelekben van elhelyezve. E szerint 
az orsz, lelkészi gyámintézet első pénztári éve 165,600 frt 
tökével záródott. 

Az 1897-ik évi előirányzatot egész pontosan nem 
lehetett összeállítani, mert az egyházmegyék egy része 
nem küldte még be a Kimutatásokat, A megközelítő elő-
irányzat következő: 



Bevétel: 

1. 1896. évi hátralékokból. . . . 19,428 frt 55 kr. 
2. 10%-os belépési járulékokból. . 52,000 frt — kr. 
3. 21 /2%~o s tagsági díjakból . . . 39,600 frt — - kr. 
4. Közalaptól (a 100 ezer frt 2-dik 

részlete) 25,000 frt — kr. 
5. Közalaptól, jövedelmek 10%-a 10,738 frt — kr. 
6. Tőkék kamatjából 6,600 frt — kr. 

Összesen: 153,366 frt 55 kr. 

Kiadás (szintén csak megközelítőleg): 

1. Özvegyeknek és árváknak . . . . 2996 frt 56 kr. 
2. Kezelési költség és postadíjak . . 750 frt — kr. 

Összesen: 3746 frt 56 kr. 

Megjegyzendő, hogy a f. évben tényleg megkezdett segé-
lyezés csak április 1-től folyósíttatik s hogy az özvegy-
árva segélyekből az elhunyt tag elmaradt hátralékai 
levonatnak. Ezért s meg aztán azért, mert a bejelentések 
még nem fejeztettek be, nagyon valószínű, hogy a tény-
leges segélyezés a hozzávetőleges előirányzatnál jóval 
nagyobb lesz. Érdekes jelenség, hogy a dunamelléki egyház-
kerületből most még egyetlenegy segélyezett özvegy és 
árva sincs. 

A »Jelentő ívek« helyesbítését jelentették be az er-
délyi egyházkerületből a görgényi, a tiszántúli egyház-
kerületből a debreceni, beregi és szatmári egyházmegyék, 
mint a melyekben az utolsó összeírás óta a lelkészi fize-
téseket revideálták és helyesbítették. A bizottság eme 
helyesbítéseket elfogadásra ajánlja a konventnek. 

Egy fölmerült eset alkalmából a bizottság kimon-
dandónak javasolja, hogy az elhunyt lelkipásztor hátra-
lékban maradt gyámintézeti járuléka, ha özvegy és tör-
vényes örökös nincs, a kegyév lelkészi jövedelméből 
vonandó le és szolgáltatandó be a gyámintézet pénztárába. 

íme, ezek a lelkészi gyámintézet első pénztári évé-
nek főbb adatai, melyek azt mutatják, hogy ez a nagy-
fontosságú humanitárius intézményünk erőteljes mag, mely 
hatalmas fejlődésre van hivatva. A kezdet nehézségeivel 
sikeresen megküzdött. Most már csak azon kell lennünk, 
hogy minél inkább gyarapodjék. A tagok teljesítsék híven 
kötelezettségeiket. Aztán gondolniok kellene arra is, hogy 
alapítványokat és adományokat gyűjtsenek számára. Ne-
künk feltűnő, hogy az egész mult évben egyedül csak a 
Hornyánszky-féle 500 frtos alapítványt kapta az intézet. 
Ez nem jól van így. Itt adományokat és alapítványokat 
kellene szerezni, hogy ezek által is erősödjék az intézet! 

A közalap 1896-iki pénzügyi éve. 

Egyetemes egyházi közalapunk végrehajtó bizottsága 
e hó 27., 28. és 29-ik napjain Budapesten tartotta ez évi 
ülését, melyen az 1896-ik évi pénzügyi eredményt mutat-
ták be. Rendes menetű normális esztendő volt, minden 
feltűnőbb mozzanat nélkül, a szokásos keretben mozogva. 

Az ülésen először is az újjáalkotott bizottság szer-
vezkedett. Az egyházkerületek által megválasztott tagok 
közül jelen voltak: Szász Károly és Baksay Sándor a 
dunamelléki, Antal Gábor és Molnár Béla a dunántúli, 
Dőlius Ernő és Ragályi Béla a tiszáninneni, Szabó János 
és Széli Kálmán a tiszántúli, Szász Domokos az erdélyi 
egyházkerületből. A közalapi bizottság elnökévé megvá-
lasztatott Dókus Ernő. alelnökévé Szász Károly, előadó-
jává Kenessey Béla; a gyámintézeti albizottság elnökévé 
Hegedűs Sándor, tagjaivá Szász Károly és Molnár Béla, 
előadójává Fetri Elek. 

Majd az országos lelkészi gyámintézetről szóló elő-
adói jelentés tárgyaltatott, melynek főbb mozzanatairól e 
Lap más helyén olvasható a részletes tudósítás. A jelen-
tést Petri Elek előadó készítette és olvasta fel. 

A közalapról szóló jelentés rendén, melyet Kenessey 
Béla terjesztett elő, először az 1895-ik évi nyugtákról és 
hátralékokról, azután az 1896-iki kivetésről és befolyt 
járulékokról, majd az Összes bevételekről és kiadásokról, 
továbbá a folyó évi költségvetésről, végül pedig az egy-
házak és lelkészek segélyeiről tett javaslatokat a bizottság. 

Az 1895-ik évi hátralékok 19,605 frt 67 krt tettek, 
miből törültetett 837 frt 78 kr.. befizettetett az 1896-ik 
év folyamán 8738 frt 71 kr:. s így még hátralékban 
maradt 10,029 frt 15 kr. Elég tekintélyes hátralék, mely-
ből aránylag a tiszántúli és dunántúli egyházkerületekre 
esik a legtöbb. 

Az 1896-ik évi megajánlás 80,782 frt 89 krra emel-
kedett, a mi mintegy 1000 frttal több az előző évinél. 
Ebből befolyt 71,235 frt 12 kr. és hátralékban maradt 
9547 frt 77 kr., mely az előző évivel együtt közel 20.000 fo-
rintra emeli a közalapi járulékok hátralékát. 

A reformációi perselypénz sehogy sem gyarapszik, 
sőt az 1896-ik év e címen való 475 frt 65 krja 318 frt 
visszaesést mutat az előző év bevételéhez képest. A bizott-
ság e stagnálás és visszaesés főokát abban látja, hogy a 
reformáció évfordulóját még sok helyen nem ünneplik 
meg gyülekezeteink s a hol van is ünnep, ott sem fek-
tetnek kellő súlyt annak sem erkölcsi, sem pénzügyi olda-
lára. A mult évben pedig az általános gazdasági és pénz-
ügyi pangás is belejátszott a perselypénzek csökkenésébe. 

A közalapi számadások rendén megállapította a bi-
zottság, hogy a közalap 1896-ik évi bevétele volt: 1. egy-
háztagok járulékaiból 77,076 frt 91 kr.; 2. záloglevelek 
szelvényeiből 23,872 fr t ; 3. Jordán-alapból 6200 forint; 
4. időközi kamatokból 1643 frt 8 kr.; 5. államsegélyből 
100.000 frt; 6. rendkívüli (esek. fiz. lelkészek) államsegélyből 
33,000 frt ; 7. kisorsolt záloglevelekből 10,000 frt; 8. ki-
sebb fizetményekből 685 frt. Összes bevétet: 252,484 frt 



11 kr. Ezzel szemben az összes kiadás-. 139,590 forint 
39 kr., s e szerint a pénztár maradvány 112,893 forint 
72 kr., mibe a szegény lelkészek 33,000 forint rendkívüli 
államsegélye is be van számítva; e nélkül a pénztárma-
radvány 79,893 frt 72 krajcár. Az 1896-ik évi tőkésítés 
135,052 frt 84 kr. A közalap összes vagyona (a Jordán-
alap nélkül) 651,900 frt, a Jordán-alapé 148,955 forint 
8 krajcár. 

Az 1897-ik évi költségvetést következőleg állapította 
meg a végrehajtó bizottság 

I. Bevétel: 

a) Évi járulékokból 76,664 írt 11 kr. 
b) Tőkék kamatjából . . . . 23,872 írt — kr. 
c) Jordán-alapból 5,207 frt 12 kr. 
d) Folyószámla-kamatból . . . 1,643 frt 08 kr. 

Összesen: 107,456 frt 31 kr. 

I I . Kiadás : 
1. Tőkésítésre: 

a) a járulékok 25%-ában , , 
b) a tőkék kam. 25%-ában . . 

2. Misszióra (25%) 
3. Gyámintézetre (10%) • • • • 
4. Egyszer s mindenkori segélyekre 
5. Tőkesegélyekre 
6. Kiegyenlítésekre 

Összesen: 107,456 írt 31 kr. 

A folyó évi különböző segélyeket a jövedelemnek 
itt közlött összegei szerint javasolja a konventnek a bi-
zottság. A konvent mindezeket jóváhagyta. 

Végül a segély-kér vény eket vette számba a bizott-
ság. Beérkezett 698 kérvény, miből 411-et az egyházak, 
287-et a lelkészek adtak be. Ezekre a bizottság javasla-
tára a konvent megszavazott egyházaknak 10,725 frtot, 
lelkészeknek 6295 frtot, összesen 17.020 frt. 

Sz. F. 

A dunántúl i egyházkerület közgyűlése. 
Az egyházkerületi közgyűlést megelőző napon a 

főiskolai igazgató tanács tartott ülést Gzike Lajos kir. 
tanácsos és dr. Darányi Ignác miniszter, főiskolai gondno-
kok elnöklete alatt. Ennek határozatai legnagyobb részt 
az egyházkerületi közgyűlés elé terjesztetvén, itt csak 
azt említem meg, hogy a tankerületi főigazgató jelentése 
örvendetes tudomásul vétetett. 

Az egyházkerületi közgyűlés 24—25-én tartatott meg, 
Antal Gábor püspök és Tisza Kálmán főgondnok elnök-
lete alatt. Antal G. püspök buzgó imádsága után Tisza 
K. nyitotta meg a gyűlést rövid beszéddel, a melyben 
hangoztatta, hogy a lelkészi javadalmak fölemelésee tekin-
tetében folyton munkálkodni kell, de a kívánalmakat nem 
szabad túlfeszíteni. 

Az őszi egyházkerületi gyűlés óta lefolyt választá-
sokról való jelentések szerint megválasztattak: 

egyházi főjegyzőül'. 271 érvényes szavazatból 214 
szavazattal Kormendy Sándor hedrahelyi lelkész, egyházi 
tanácsbiróul: Peti Lőrinc bürüsi lelkész, világi tanács-
biróul: Horváth Lajos losonci anyakönyvi felügyelő, egy-
házi aljegyzőül: Thúry Etele vámosi lelkész. Az újonnan 
megválasztott egyházkerületi tisztviselők, tanácsbirók és 
dr. Kőrös Endre főgimn. tanár a hivatalos esküt letették. 

A püspöki jelentés során örvendetes tudomásul véte-
tett, hogy a pápai állami tanítóképző-intézet mellé terve-
zett ev. ref. internátusban elhelyezendő képezdei növen-
dékek ellátására 1750 frt alapítványt tett Gelléri Szabó 
János ú r ; dr. óváry Ferenc országgyűlési képviselő és 
Barcsa Adolf földbirtokos urak pedig évi 70 — 70 frtot 
biztosítottak ugyané célra. Barcza Adolf úr a pápai 
theol. akad. növendékei számára kitűzendő pályakérdés 
megfejtőinek jutalmazására 100 frtot volt kegyes adni. 
Jelentette a püspök úr, hogy időközüeg két templomot és 
egy orgonát avatott fel s ez alkalmakkor a vallásos buz-
góság megható jeleivel találkozott. 

Jelenti továbbá, hogy az egyházkerületi elnökség 
300 példányban sokszorosíttatta László József kir. taná-
csos, örökös főiskolai gondnok életnagyságú arcképét. Az 
arcképek Pápán a főiskolánál kaphatók; az érettük befolyó 
összeg a leányinternátus javára fordíttatik. 

Időközben a következő neves egyházi tagok hunytak 
el: Gueth Sándor felső-őri lelkész, nyugalmazott esperes, 
Sebestyén Sándor köves-kállai, Kálniczky Pál szokolai lel-
kész, Szép Gábor nyűg főgimn. tanár és Somody József 
a pápai ev. ref. egyház főgondnoka, a ki végrendeletében 
mintegy 15 ezer frt értéket hagyott egyházközségének. 
Áldott legyen emlékük ! 

Az egyházkerületi és főiskolai pénztárnok beadta 
lemondását. A közgyűlés a lemondást elfogadta azzal a 
kijelentéssel, hogy bár szakképzettség tekintetében erős 
kifogások alá esett is a pénztárnok, de becsületesség te-
kintetében semmi kifogása sincs ellene. A pénztárnoki 
állásra pályázat-hirdetéssel a gazdasági tanács bízatott 
meg. A míg az állás véglegesen be nem töltetik, addig a 
mostani szakképzett s már több mint két éve itt működő 
pénztári ellenőr fogja helyettesíteni a pénztárnokot; az 
ellenőr helyettesítéséről pedig a gazdasági tanács fog gon-
doskodni. 

A lelkészi özvegy-árva gyámintézet új szabályzata 
elfogadtatott. 1897. jan. J-től tagok nem vehetők fel. A 
jogosultak elfogytával az alap vagyona felett a kerület 
határoz. 

A stóla-jövedelmi kimutatások az egész egyházkerü-
letből beérkeztek. 

A nógrád-verőcei viszályos ügyben püspök úr jelen-
tette, hogy az engedetlenek száma leapadt, áttérők újab-
ban nem jelentkeztek; a vizsgálatot Konkoly Gyula és 
Veress Ede urak társaságában eszközölte és reményli az 
egész ügy békés kiegyenlítését. 

19,166 frt 02 kr. 
7,680 frt 55 kr. 

19,166 frt 02 kr. 
10,738 frt 63 kr. 
17,020 frt — kr. 
27,604 frt — kr. 

6,081 frt 09 kr. 



A már hirlapilag is szellőztetett gyöngyösmelléki 
ügyben jelenti a püspök úr, hogy Gyöngyösmelléken a 
lelkész és a hívek közt teljesen felbomlott az egyetértés. 
A hívek azt vitatják, hogy a lelkész nekik nem is ren-
des lelkészük, mert ők nem választották, hanem csak a 
presbyterium beleegyezése folytán vitte őt oda az espe-
res. Panaszolják továbbá, hogy a lelkész és az esperes 
őket az új paplakás felépítése és az egyházi földek el-
adása által a tönk szélére juttatta. Inkább áttérnek más 
egyházba, de lelkészüket, a ki Magyar-Ladon is az uni-
tarismus karjaiba kergette a gyülekezet felét, hallgatni s 
lelkészöknek ismerni nem fogják. Templomba nem men-
nek s a harangozót is letiltották a harangozásról. Miután 
a gyöngyösmellékiek panasza meglehetősen alaposnak lát-
szik, a kerületi közgyűlés vizsgálatot rendelt el úgy a lel-
kész, mint a presbyterium és az esperes ellen és kívánja 
az ügy sürgős elintézését. 

A kerületi leánynövelde ügyében a gazdasági tanács 
azt a javaslatot terjesztette az igazgató-tanács elé, hogy 
a leánvnövelde részére adassék át az a helyiség, a mely-
ben most a theologia, a konviktus és a pénztár vannak; 
ezek közül pedig a theologia és a pénztár helyeztessék át 
a főgimnázium kevésbbé használt és ideiglenesen nélkü-
lözhető helyiségeibe, a köztartás részére pedig a főgimn. 
udvarán építtessék egy megfelelő tágas, üléses és egész-
séges épület. Az igazgató-tanács ehhez a tervhez nem 
járult hozzá, mert kivált az udvarnak a konviktusi épü-
let fölépítése folytán történendő szűkítését nem tartaná 
helyesnek és megengedhetőnek; főleg pedig azért, mert a 
főgimnáziummal szomszédos, megvételre már ki is szemelt 
s a város által fel is ajánlott kórház megszerzése és át-
alakítása útján a nélkül, hogy az udvar veszítene nagy-
ságából, egészen megfelelő helyiségeket reményi nyerni. 
Az egyházkerületi közgyűlés ehhez az utóbbi megállapo-
dáshoz csatlakozott; megtoldotta azonban azzal, hogy az 
igazgató-tanácsot felhatalmazta arra, hogy ha a kórház-
heíviség oly időben megszerezhető és átalakítható volna, 
hogy abba be lehetne költözni a jövő tanév elején: úgy 
szerezze meg, alakíttassa át, leányinternátust pedig köl-
töztesse bele a theologia mostani helyiségeibe. 

A tandíjmentességre vonatkozó új szabályzat elfo-
gadtatott. 

A theol. akadémia könyvtári évi dotaciója 400 frtra 
emeltetett. 

Tóth Dániel theol. tanár a főiskolai könyvtárnok-
ságról lemondván, hűséges szolgálataiért hálás köszönetet 
szavazott neki a közgyűlés; utódául pedig az igazgató-
tanács Borsos István főgimn. tanárt választotta meg. 

A főiskolai tornakör alapszabályait, tekintve, hogy 
a testi erősítése és kiképeztetése rendkívül fontos dolog, 
örömmel erősítette meg a közgyűlés. 

A konfirmációi kátéra kiírt pályázat eredménye; 
16 munka, mik közül a hét biráló nyolcat talált részben 
játalmarandónak, részben dicséretreméltónak. Végleges dön-
tés azonban a bírálók véleményének nagy megoszlása 
miatt nem jöhetett létre. Á közgyűlés azt határozta, hogy 

a tanügyi bizottság őszi ülése alkalmával jöjjenek majd 
össze a bírálók és állapodjanak meg, hogy a nyolc munka 
közül melyik legjobb viszonylag és így melyiknek adandó 
ki a pályadíj. 

H. Kiss Kálmánnak, a tanítói korpótlékok tárgyában 
beadott indítványára a közgyűlés azt mondta, hogy miután 
az egyetemes tanügyi bizottság már úgy is a konvent 
elé terjesztette az ügyet, tehát külön intézkedésre szük-
ség nincs. 

A gyűlés csütörtökön délben véget ért. 
Tudósító. 

A reformátusok konvent je . 
A magyarországi evang. reform, egyház egyetemes 

konventje f. é. március hó 31-én kezdte meg üléseit Buda-
pesten. Egyházi elnökének, Kun Bertalan tiszántúli püs-
pöknek egyszerű, de szívből jövő s szívhez szóló buzgó 
imája után Tisza Kálmán világi elnök kegyeletes hangon 
emlékezett meg Vállyi János tiszántúli volt főgondnok ha-
láláról ; a konvent pedig magáévá tette azt az indítványát, 
hogy jegyzőkönyvileg adassék kifejezés az veszteség feletti 
fájdalomnak, mely a Vállyi elhunytával egyetemes egy-
házunkat érte. Majd ugyancsak a világi elnök üdvözölte 
meleg szavakban Kun Bertalan püspök-elnököt, abból 
az alkalomból, hogy neki a Gondviselés immár 80 esz-
tendőt adott e földön élnie s azon indítványa, hogy az e 
feletti öröm szintén jegyzőkönyvileg örökíttessék meg, lel-
kes éljenzéssel fogadtatott. Most az ősz püspök-elnök ál-
lott fel s meghatva mondott köszönetet azért a jó indu-
latért, melyet tapasztalt a konvent részéről, melynek ő 
évtizedeken át volt szerény tagja, tizenhárom év óta 
pedig elnöke. Ha ez idő alatt — úgymond — tett vala-
mit egyháza érdekében, nem tulajdonítja azt csupán a 
saját erejének s nem tekinti érdemnek, hanem inkább 
olyan kötelességnek, a melynek teljesítésére neki mindig 
törekedni kellett. Végül igéri, hogy a mint eddig, úgy 
ezután is, csak a közjó érdekében s egyháza előmenete-
lén fog fáradozni. 

Ezzel Tisza Kálmán a gyűlést megnyitotta s első 
sorban is a konvent nevében üdvözölte gr. Dégenfeld 
Józsefet, a tiszántúli kerület új főgondnokát, azután pedig 
— megtörténvén közben a megjelent pót- és rendes tagok 
igazolása, továbbá egyházi részről Radácsi Györgynek, 
világi részről Molnár Bélának ideiglenes jegyzőkké válasz-
tatása — felhívja a közalapi végrehajtó bizottság előadó-
ját, Kenessey Bélát jelentésének felolvasására. 

A terjedelmes jelentést, melynek tartalma fentebb 
külön cikkben olvasható, a konvent egyhangúiag általá-
ban elfogadta. De vele kapcsolatban fontos szervezeti kér-
dést vetett fel Fejes István, ki is figyelmébe ajánlotta a 
konventnek az 1885. évben hozott azon határozatot, mely 
a püspök-elnököt bízza meg a konventi ügyek időközi 
vezetésével s egyúttal fel is hatalmazza arra, hogy a 
konvent költségén egy titkárt tartson, a ki ebben neki 
segédkezik. Utal arra, hogy ez így volt b. e. Török Pál 
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idejében is s csak akkor változott meg, mikor Nagy Péter 
püspök-elnök a püspöki teendőkkel ezt egybefoglalta s 
hihetőleg a mostani elnököt, Kun Bertalant ez a körül-
mény tartá vissza attól, hogy a tartandó titkár fizetésére 
pénzt kérjen. De mivel ez az állapot soká nem tartható, 
kéri a konventet, hogy az említett határozat értelmében 
minél előbb intézkedjék a konventi titkárság szervezése 
ügyében. György Endre nem találja elégnek Fejes István 
indítványát a fölmerült és fölmerülendő hiányok eltünte-
tésére s nézete szerint leghelyesebb lenne egy központi 
irodát szervezni, de mivel teljesen kidolgozott és forma-
szerinti javaslattal nem járult a konvent elé, a konvent 
a világi elnök indítványára utasította a felszólalókat, hogy 
indítványukat formaszerű javaslat alakjában terjeszszék a 
gyűlés elé. 

Az egyes egyházaknak utalványozott tőkesegélyek 
tételénél gróf Dégenfeld József kifogásolja a végrehajtó 
bizottságnak azt az eljárását, hogy a mint valamely egy-
ház részére a konvent segélyt szavaz meg, a bizottság 
azonnal leküldi azt az egyházkerülethez, mely igen sok 
esetben nem tud azzal mit tenni, miután az illető egyház 
a kiutalt kölcsönösszeget vagy nem veszi igénybe s így 
a kötelezettséget sem vállalja magára vagy nem is veheti 
igénybe, mivel nem tett eleget a konvent által követelt 
feltételnek, t. i. számadásait nem küldte be előre a bizott-
ságnak. Szükségesnek tartja, hogy a bizottság utasíttassék 
arra, hogy a segélypénzt csak akkor küldje le, ha a kerü-
let jelenti, hogy az az illető egyháznak rendelkezésére 
bocsátható. Javaslatát a konvent magáévá tette. 

A 33,000 forintnyi rendkívüli államsegély felosztása 
kérdésében kifejtett vitában említette fel, hogy most ugyan 
belenyugszik a bizottság ama propositiójába, hogy a segély 
azon arány szerint osztassék fel, a mely arányt az egyes 
kerületekben levő 500 forinton alóli összeggel dotált lel-
készi állomások száma tüntet föl de jövőre e tekintetben 
is oly eljárást óhajt, minőt a konvent a tőkesegélyezésnél 
gyakorol. Kenessey Béla előadó felemlíti, hogy ha az 
állam lelkészeink fizetését 600 vagy 800 frt minimumra 
felemeli, ügy a segélyezés ezen neme teljesen elesik. Hosz-
szas vita után, melyben Antal Gábor, Radácsi György, 
Bernáth Elemér, Dókus Ernő stb. részt vettek, a bizott-
ság javaslata Tisza Kálmán módosításával elfogadtatott. 
E szerint ez az államsegély most akként bocsátandó az 
egyházkerületek rendelkezése alá, hogy az csupán az 
500 frton alóli összeggel javadalmazott lelkészek között 
osztassék ki. jövőre pedig a csekély fizetésű lelkészek által 
benyújtandó kérvényre maga a konvent eszközli a kiosztást, 
még pedig a nagyobb szükségre és nem épen fizetés csekély 
voltára való tekintettel. A 33,000 frtból most leküldetik 
az egyházkerületek közül Dunamelléknek 12 legszegényebb 
(azaz 500 frtnál kisebb fizetésű) lelkésze számára 540 frt, 
Dunántúlnak 54 lelkész számára 2430 frt, Tiszáninnen-
nek 163 lelkész számára 7335 frt, Tiszántúlnak 148 lel-
kész részére 6660 frt és Erdélynek 341 lelkész számára 
15,345 frt. 

A közalapi ügyek itt félbeszakíttatván, az országos 

lelkészi gyámintézet ügyei kerültek szőnyegre. A gyám-
intézeti bizottság jelentését Petri Elek theol. tanár, mint 
előadó olvasta fel. A jelentés bő kivonata Lapunk más 
helyén olvasható, itt csak annyit jegyzünk meg, hogy 
a konvent a jelentést tudomásul vette s a bizottság javas-
latait magáévá tette. 

A jelentés tárgyalásánál Czike Lajos tatai esperes 
utalt arra a nehézségre, mely a lelkészi fizetések nyilván-
tartását illetőleg fennáll. Szerinte ennek oka az, hogy a 
kimutatási ívek nagyon hiányosak, mivel nincsen rajtok 
a hátralékosokat kitüntető rovat. Kéri azért a konventet, 
hogy újabb és jobb kimutatási ívek készítését sürgesse 
a végrehajtó bizottságnál. A javaslat elfogadtatott és egy-
szersmind kimondatott, hogy a mennyire csak lehet, arra 
kell törekedni, hogy a gyámegyletbe való belépési és évi 
járulékok fizetése országszerte egyenlően s méltányosan 
történjék. Élénk vitára szolgáltatott alkalmat a jelentésnek 
az a pontja, mely a tusai két pap nyugdíjilletékéről szól. 
Résztvettek benne Fejes István, György Endre, Czike 
Lajos, Kun Bertalan, Szász Károly, Széli Kálmán s ered-
ményeként kimondotta Tisza Kálmán a konventnek azon 
határozatát, mely szerint a nevezett két pap, bár egy 
egyháztól nyerik fizetésüket s bár az egyik törvényeink 
szerint nem tekinthető rendes lelkésznek, kivételesen fel-
vehető a nyugdíjintézetbe, de bármely más, később elő-
forduló esetben szigorúan fog a törvényhez ragaszkodni a 
konvent. Ezzel az első napi tanácskozás véget ért. 

A második napon a jegyzőkönyv hitelesítése után 
két jegyzőnek s egy pótbirónak választása történt meg 
titkos szavazással. Jegyzőkké választattak Radácsi György 
sárospataki theol. akad. tanár és Molnár Béla székesfe-
hérvári ügyvéd, pótbiróvá pedig Bartba Lajos választatott 
meg. Majd Molnár Béla jelentette, hogy a közigazgatási 
bizottság tegnap ülést tartott s az erről vezetett jegyző-
könyvet be is nyújtotta. 

Ezután Kenessey Béla felolvasta az egyes egyházak 
és lelkészek közalapi segély-tervezetét, melyet a konvent 
egyhangúlag elfogadott. E szerint segélyt nyert 

a dunamelléki egyházak közül 26 1250 frt, 
» lelkészek » 2 110 » 

a dunántúli egyházak » 31 1660 » 
» lelkészek > 20 830 » 

a tiszáninneni egyházak » 56 2890 » 
» lelkészek » 40 1700 » 

a tiszántúli egyházak » 89 2990 > 
» lelkészek » 72 2295 > 

az erdélyi egyházak » 55 1935 » 
» lelkészek » 47 1360 » 

Összesen 257 egyház 10725 frt. 
181 lelkész 6295 » 

Végösszeg: 17020 frt. 
(A segélyezettek névsorát jövőre közli a SzerJc.) 

Tárgysorozat rendén felvétetett az egyetemes tanügyi 
bizottság f. évi március hó 17., 18. és 19-ik napjain Joó 
István elnöklete alatt tartott üléséről vezetett jegyzőköny-



vet, melyet Radácsi György terjesztett elő. Ennek minden 
egyes pontja külön tárgyaltatott s a bizottságnak több 
javaslata egyhangúlag elfogadtatott. így pl. a lelkészképe-

* sítő bizonyítványokban az általános osztályzatnak azon 
megállapítása, hogy jelesnek azon bizonyítvány tekinthető, 
melyben legfeljebb egy jó van; jónak az, melyben kettő-
nél több elégséges nincs s egyúttal ezen két elégségesnek 
megfelelőleg legalább két jeles is van s a többi jó; továbbá 
jó az a bizonyítvány is, melyben — ha jelesek hiányza-
nak is — egynél több elégséges nincs; elégséges pedig az, 
melyben kettőnél több elégséges osztályzat van. Hasonló-
képen a jelentéseket is egyhangúlag tudomásul vette a 
konvent, így dr. Ballagi Géza sárospataki jogtanárnak 
jogi szakelőadóvá megválasztását a kormányképviselők-
kel szemben követendő eljárásra vonatkozó utasításterv 
átdolgozását. Helyben hagyta a bizottság azon intézkedé-
sét, mely szerint a tanító-hiány kitüntetésére a népiskola 
előadója által új rovatos táblázatot készíttetett; Szász 
Károly indítványára pedig elhatározta, hogy azt 500 pél-
dányban kinyomatja. A tanító-változások ügyében kimon-
dotta, hogy ezek csak a tanév elején és végén változtat-
hatják meg állásukat, az esperesek pedig alkalmazzák 
szigorúan az egyházi törvénykönyv 431. §-t, mely szerint 
csak az elbocsátó levéllel bíró tanítót fogadhatják be egy-
házmegyéjükbe. Elfogadta a bizottság azon indítványát is, 
hogy az egyházkerületek ajánlják a tanárok figyelmébe, 
hogy egy szakon az összhangzatos tanítás érdekében lehe-
tőleg egy szerzőtől való tankönyveket használjanak. Ellen-
ben elvetette a tiszántúli kerület azon kérelmét, hogy bírja 
rá a kormányt arra, hogy a debreceni tanítóképezdében 
a német nyelv tanításának sürgetésétől álljon el; e kére-
lem törvényellenes volna és a ref. tanítóképzés színvona-
lának leszállítására vezetne. Kimondotta továbbá, hogy 
középiskolai rendes vallástanárok csak azok az okleveles 
lelkészek lehetnek, a kik mindkét lelkészképesítő vizsgát 
jeles eredménynyel tették le vagy pedig theol. magántanári 
képesítéssel bírnak. Kisegítő vallástanárok képzése végett 
pedig a budapesti és kolozsvári theol. akadémiák körében 
a ref. tanárjelöltek számára katekhetikai tanfolyamok szer-
vezendők, miknek módozatai felől a dunamellékrés erdé-
lyi egyházkerületek véleménye kikérendő. A tiszáninneni 
egyházkerület azon óhajtása, hogy az iskolai év harma-
dos beosztása helyett állíttassék vissza a régi, két fél-éves 
beosztás, tárgyalás alá nem vétetett, mert szükséges, hogy 
erről előbb a szakelőadó készítsen véleményes jelentést. 
Az egyetemes tanügyi bizottság jegyzőkönyvének kinyo-
matását feleslegesnek tartja a konvent s a bizottságnak 
ezt célzó indítványát elvetette. Kérészi/ Barnának a val-
lásoktatási ügyben szakelőadóul történt megválasztatását 
tudomásul vette a konvent. 

A gyűlés bezárása előtt még Bartha Lajos újonnan 
választott pótbíró tette le esküjét, melynek végeztével, a vi-
lági elnök az ülést bezárta. T. 1. 

K Ü L F Ö L D . 

Drummond Henrik. 

Két évig tartó kínos betegség után sokaknak nagy 
és méltó fájdalmára f. március hó 11-én meghalt Drum-
mond Henrik tanár. Misteriosus betegségéből, mely egy 
hátizmának megerőltetéséből származott, sem az angol, 
sem a francia orvosok nem tudták kigyógyítani. Baját 
elejétől fogva hősies lélekkel tűrte. Egész az utolsó időkig 
hinni lehetett felgyógyulásához. Csak a halála előtt néhány 
nappal vált az állapota reménytelenné. Élte delén, 46 éves 
korában hunyt el. 

Drummond 1851-ben született Stirlingben. Iskoláit 
Crieffben és az edinburghi egyetemen végezte. Ez utóbbi 
helyen a geologiában való jártasságáért arany érmet nyert. 
Előtanulmányai vége/.te után a theologiai pályára lépett. 
S mielőtt a skót szabad egyház edinburghi theologiai 
intézetébe vétette volna fel magát, Tübingába ment. Itt 
megismerkedett a német vallásos gondolkodással és iro-
dalommal, melynek nyoma mindvégig meglátszott rajta. A 
theologia végeztével lelkészszé szenteltetett. 1873-ban 
Moodyhoz, a hírneves evangélistához csatlakozott. Már az 
időben kitűnt az által, hogy kiváló adománya volt az ifjú-
sággal a vallásosságot megkedveltetni. Majd Malta szige-
tére ment lelkésznek. 1877-ben pedig a skót szabad egy-
ház glasgowi theologiai intézetébe hivatott meg a természet-
tudományok tanszékére. Itt tanárkodott haláláig. Nevét 
általánosan ismertté, a glasgowi munkás emberek előtt 
tartott felolvasásai tették, a mely felolvasásokat »Termé-
szeti törvény a szellemi világban* könyvalakban adott ki. 
E mű kéziratát számos kiadó visszáutasította. Végre nagy 
nehezen a Hodder és Stoughton cég fogadta el. A könyv 
1883-ban jelent meg először. A fogadtatásról, a melyben 
részesült. Drummond Afrika belsejében értesült. Mint érde-
kesen leírja, egy napon, bent a legsötétebb Afrikában, a 
tábortűz előtt ült, midőn egy bennszülött megjelent előtte 
és lábai elé egy csomagot dobott. A csomagban levelek 
és újságok voltak, melyek hírül adták néki, hogy nevét a 
világ visszhangoztatja. Könyve eredetiben 29 kiadást ért 
és vagy 200,000 példány kelt el belőle. S csaknem min-
den európai nyelvre le van fordítva. Bírálói közül legtöbb 
figyelmet érdemel Finlayson,a kinek a »Biological Beligion* 
című felelete három kiadást ért. A »természeti törvény a 
szellemi világban« számos sebezhető pontja dacára nagy 
és méltó feltűnést keltett. Nagy sikert aratott. Irálya szer-
fölött bájos, az életről való felfogása nagyszerű. S kiváló 
érdekességet az kölcsönöz neki, hogy a tudományos em-
berben a vallás iránt, a vallásos emberben pedig a tudo-
mány iránt való érdekeltséget kelti föl. Ezzel a kor két 
legfontosabb kérdését hozta összeköttetésbe. Az emberek 
ösztönszerűleg érezték, hogy a könyv lapjain olyan ember 
szól hozzájuk, a ki az élet valódi feladatát, új álláspont-
ról világította meg és arról új tekintélylyel tanít. Könyvé-
nek híre, minden későbbi kiadványa számára a legfeszül-
tebb érdekeltséget szerezte meg. Magyar nyelven is meg-
jelent a MPIT kiadásában. 

Tanulókhoz meetingek alkalmával mindenkor és 
mindenütt a legbámulatosabb eredménynyel beszélt. Igen 
nevezetesek és nagyhatásúak voltak azok a beszédei is, 
melyeket könyve megjelente után Balfour, Westminster 
herceg, Lord Aberdeen és az angol közélet más kitűnő-
ségei kértére Londonban több egymást követő vasárnap 
délutánján tartott. A politika, a tudomány és a társadalmi 
élet vezéremberei lélekismeretöket visszafojtva lesték sza-
vait. Az évenként megjelent karácsonyi könyvecskéi, mint 



»The greatest Thing in the World« (a legnagyobb dolog 
a világon) »Pax vobiscum*, >The Programm of Chris-
tianity« (A keresztyénség programmja) »Tbe citywithout 
a Church* (A templom nélküli város.) A »természeti tör-
vényhez* hasonlóan nagy népszerűségnek örvendenek. 
Ezreket és ezreket, a kik a vallás megszokott hirdetési 
formájával nem igen szoktak törődni, ösztönöztek e művek 
a keresztyéni életre. Fejtegetései ellenállhatatlanul meg-
ragadták és meggyőzték őket. Munkái logikusak és a sze-
retettől vannak áthatva. De nemcsak a felnőtteket taní-
totta, hanem a gyermekek számára is írt. Maga ugyan 
nőtelen volt, de a gyermekek ügyét szivén viselte. A gyer-
mek brigádok szervezésében és vezetésében egész életén 
keresztül lelkesülten vett részt és ez intézményeknek leg-
buzgóbb védői és terjesztői közé tartozott. 

Drummond nemcsak kitűnő író volt, hanem a nagy 
és híres utazók közé is tartozik. 1879-ben Geikie edin-
burghi egyetemi tanárral részt vett az észak-amerikai 
sziklás hegyekbe küldött tudományos expeditióban. Három 
évvel később Közép-Afrika keleti részét járta be, Mely 
útjáról való leírása, a »Tropical Afrika*, a legélvezete-
sebb útleírások közül való. 1890-ben Ausztráliában uta-
zott, onnét Jáva és Japán érintésével Észak-Amerikán 
keresztül jött haza. 1893-ban Bostonban és több amerikai 
egyetemen tartott felolvasásokat. Felolvasásai képezik a 
legutolsó és sok tekintetben legfontosabb művének (Ascent 
of Man«, az ember emelkedése) alapját. A hagyományos 
theologia követői előtt ez a munka a legteljesebb mér-
tékben forradalminak és destructivnak tűnt föl. Az újabb 
nemzedék előtt pedig, a melynek az ember eredetéről való 
hitét Darwin és Haeckel kutatásai lényegesen megmásí-
tották, olyannak tűnik föl ez a könyv, mint, a mely az 
evangélium legerősebb bizonyítéka. Mert ez egyrészről 
arra segítette őket, hogy a tudomány legújabb vívmányait 
elfogadják, másrészről pedig ezekben és ezek által Isten-
nek véghetetlen szeretetét olvashatják ki a természetből. 
A könyv természet szerint eretnekség-vadászatra ingerelte 
fel a skótokat. A szabad egyház közgyűlése elé 12 északi 
egyházmegyéből eretnekítési indítványt küldöttek föl 
1895-ben. Mindazáltal az egyház vezéremberei, eltelve a 
Drummond és szolgálatai iránt való méltánylással, az 
indítványok elvetésére nagy többséget tudtak összehozni. 
Kétségkívül az ő eddigi munkásságának is nagy része 
volt abban, hogy Skóciában ily atmoszféra állhatott elő, 
melyben ily ítélet lehetségessé vált. Nagyobb részben az 
ő befolyásának lehet tulajdonítani, hogy Skótországban a 
vallás a dogma uralmából kibontakozott és az élet és 
szeretet magasabb regióiba emeltetett. 

Temetése mély bánat és részvét között március 
15-én ment végbe Stirlingben. 

Habár az ismétlés veszélyének vagyunk is kitéve, 
még sem állhatjuk meg, hogy a Christian World március 
18-ki számából dr. Bostonnak (kiváló angol presb. lelkész) 
Drummondra vonatkozó reminescentiájából egyet-mást ide 
ne jegyezzünk. Dr. Hoston fölemlíti, hogy vele 1893-ban 
Bostonban találkozott, a mikor a híressé vált Lowell fel-
olvasást tartott a Haward egyetemen, mely felolvasás, 
mint már említők »The Ascent of Man« cím alatt jelent 
meg. A felolvasások hallgatására az észak-amerikai külön-
féle keresztyéni ifjúsági egyesületek tagjai és számos más 
egyetemek és kollégiumok növendékei gyűltek össze. Ez 
ifjak, mind buzgó és komoly fiatal emberek voltak, a leg-
többen a szűk látókörű dogmatismusban nőttek föl. Drum-
mondot mély figyelemmel hallgatták. A felolvasás végez-
tével egyik-másik kérdést intézett hozzája. Egy ifjú többek 
között azt kérdezte tőle : »Mit mondana annak, a ki így 
szólana hozzá, hogy ő azt hiszi, miszerint a bibliában 

tévedések is vannak ?* A kérdésre támadt mély csendben 
Drummond így válaszolt: »Azt mondanám, hogy én is úgy 
vélekedem«. Ha egy bomba csapott volna közénk, ez nem 
csinált volna oly zavart, mint ez a felelet. De ez a fe-
lelet igen jellemző Drummondra nézve. Mert ő sohasem 
védett egy nézetet, azért mivel az hagyományos. A mit 
hitt, azt mind a tudomány és vallás terén való hosszas 
kutatás és érlelődés után tett magáévá. Az igazságért éhe-
zett és szomjúhozott. Krisztusban való hite oly szilárd 
volt, mint a tudomány tényeiben. 

Dr. Hoston fölemlíti azt is, hogy egy norvég tanár, 
Horn, mostanában néhány essayt adott ki, melyekben 
Drummondról is nagy méltánylással emlékezik meg, mint 
a kinek az angol gondolkodók közül a legtöbbet köszön-
het. A norvég orthodoxok a »Természeti törvényt a szel-
lemi világban« az indexbe sorolták. Horn ezért mégis 
valamikép rátalált és úgy vélekedik, ha a mű mindjárt 
megjelente után ismertté lett volna Norvégiában, most 
talán nem kellene a fölött sajnálkozniok, hogy a most élő 
legnagyobb norvég ember, Nansen a reménytelen agnos-
ticismusba sülyedt. Drummond hivatása az vala, hogy 
korát megmentse az agnosticismustól. És Isten a meg-
mondhatója, hogy az ifjabb nemzedékből hány gondol-
kodó embert segített a vallásos hitre. (Igazán mily külö-
nös, hogy a norvégek veszedelmesnek tartják a szóban 
levő könyvet, a magyar elfogultság és fölületesség meg 
silányságnak nevezi! Vannak, a kik még gonoszabban is 
nyilatkoznak róla.) 

Dr. Hoston, Drummond útleírásáról »Tropical Afri-
káról« úgy beszél, mint a mely csakugyan megérdemli, 
hogy számtalan kiadást ért és az érte kiadott pénzt meg-
éri. Azok közé az útleírások közé tartozik, melyek feles-
legessé teszik, hogy a leírt országot beutazzuk. Mint 
mondja, más angol ily könyv megírására képtelen. Talán 
egyedül Pierre Loti tudna ilyet írni, ha ismerné a ter-
mészetet és Istent és ha rá szánná magát egy afri-
kai útra. 

A gyermekek számára írt könyvét »Baxter's second 
Innings* (Baxter második aratása). Dr. Hoston azok közé 
a könyvek közé sorozza, a melyek soha meg nem avul-
nak. Lehet idő, a mikor Drummond könyveit nem vásá-
rolják. Még a »The greatest Thing in the World* is ela-
datlanul heverhet a polcon, de ez a gyermekek előtt min-
dig kedves leszen. Meg lehet, a késő ivadék előtt ez tartja 
majd fenn Drummond emlékezetét, mint a Bobinson Crusoe 
a De foe nevét. 

Bevégezzük ez életrajzot, dr. Hoston reminescentiá-
jának végszavaival. Mily örömest írnék az elhunyt szép 
lélekről többet is. De egy hirlap nem az a hely, a hol 
egy emberről sokat lehetne beszélni. Sőt, még egy hosszú 
könyvben sem lehetne kimerítőleg megírni ennek az ember-
nek életét, mert ő immár teljesen az örökkévalósághoz 
tartozik. 

Chr. W. — a—s. 

IRODALOM. 
** A tiszántúli ev. ref. egyházkerületi egyházi 

értekezlet 1895. okt. 31-én Nagyváradon tartott köz-
gyűlésének jegyzőkönyve. H.-Szoboszlón, Nyomatott a 
»Szoboszló és vidéke« nyomdájában. 1897. 66 1. Hosszú 
idő eltelte után most jelent meg a tiszántúli egyházi érte-
kezlet nagyváradi gyűlésének jegyzőkönyve, egyetlen lát-
ható eredménye ezideig még a nagy lelkesedéssel és szép 



remények közt megalkotott értekezletnek. Mióta az érte-
kezlet elnökei, előbb Kovács Ferenc, majd a lángbuzgalmú 
Lukács Ödön elhaltak, az értekezlet alig adott életjelt 
magáról, mindössze 1896. nov. 20 án tartott egy választ-
mányi gyűlést, de már a Szatmárra kitűzött közgyűlést 
is elhalasztotta, s a hitélet föllendítésére még semmit sem 
tett. Hogy azonban végképen elmúlni nem akar, hogy új 
erővel leendő fölkeléséhez még reményeket fűzhetünk, 
annak jele a jegyzőkönyvnek s azzal együtt a Nagyvá-
radon tartott egyházi beszédnek és felolvasásoknak a ki-
nyomatása. Az egyházi beszéd a Szabó Jánosé, a felol-
vasások ezek: I. A belmisszióról Csiky Lajostól II. A 
lelkészképzésről Gulyás Lajostól. III. Az egyházak és bel-
hivatalnokok anyagi ügyeinek rendezéséről Ferenczi Gyulá-
tól. A lapokból mindezek immár ismeretesek. A füzet 
kiállítása, különösen papirosa nem nagyon dicséri a szo-
boszlói nyomdát. Ilyenekben a mai kor már több csint 
követel. ( J ) 

** Emlékkönyv a mezőtúri egyház újvárosi tem-
plomának 1896- szept. 20-án tartott felavatási ünnepé-
lyéről. Szerkesztette Kccskeméthy László, kiadta a mező-
túri egyház. Mező-Túr, 1896. 166. lap, ára 1 korona. — 
A könyvszámba menő füzet tartalma: a városrésznek és 
a templom építésének részletes története, melyet az alapkő 
letételének ünnepén a templom aljába befalaztak. Szerzője 
Kecskeméthy László ; továbbá Itíss Áron püspök felavató 
imádsága, Madarász Imre és Sarkadi N. István egyházi 
beszéde, GyÖry Lajos úrvacsorai, Turgonyi Lajos esketési 
beszéde s Dorogi Lajos esperes berekesztő imája; majd 
azon adakozók névjegyzéke következik, a kik az egyház 
által kibocsátott gyűjtő íveken az újvárosi templomra 
adakoztak, az adományok összege 5279 frt 11 kr; végül 
Turgonyi Lajos lelkész ama felolvasása is közölve van, 
melyet a belvárosi templomnak 1892. szept. 21-én tartott 
100 éves jubiláris ünnepélyén tartott. A csinos kiállítású 
vaskos füzet, mely egyháztörténeti becscsel is bír s az új 
templom képével van díszítve, megrendelhető a mező-túri 
egyház pénztáránál. 

** A Pallas Nagy Lexikona XlV-ik kötetének 
Lapunk mult számában közölt ismertetésből tévedésből ki-
maradt annak fölemlítése, hogy benne a protestantismus tör-
ténetében kiváló szerepet játszott több jeles férfi életrajza 
is helyet foglal. így a Prónay bárók, a Ráday grófok, a 
Révészek stb. biografiája is. Különösen a Révész Imre 
életrajzát megfelelő terjedelemben, teljes alapossággal és 
tisztelő kegyelettel írta meg Balogh Ferenc debreceni 
theologiai tanár. Ezt a mulasztást, eshetőleges félreértések 
kikerülése végett, némileg helyrehozni kötelességünknek 
tartjuk. 

** A baptista, vagy hogyan véded meg a te re-
formátus kálvinista hitvallásodat. A nép számára írta 
Fröss Lajos, püspökladányi ev. ref. lelkész. II. kiadás, 25 1., 
ára 10 kr. — Egy kis apologia és polemika ez a füzet, 
melyben a baptismus rövid történetét vázolja, a baptis-
mus tévtanait sikerülten cáfolja s a baptista rajongást és 
képmutatást élethíven mutatja be az ügyet tapasztalásból, 
de irodalmilag is jól ismerő szerző. A baptismus hitelvi 
rokonságban áll a gyászos emlékű anabaptismussal s a 

mennonita rajongással. Hazánkba a Hamburgból küldött 
baptista kalandorok hozták be s a régibb keletű nazare-
nismust lassanként csaknem egészen kiszorította. Főbb 
hitcikkeik: a gyermekkeresztség elvetése s e helyett a fel-
nőttek bemerítése; a szervezett egyházi élet megvetése; 
az evangélium betűszerinti magyarázása s az isteni ke-
gyelemnek a magok részére való kizárólagos lefoglalása; 
a nemzeti és hazafias érzés lenézése s e helyett bizonyos 
álmodozó világpolgárság hangoztatása; eskütől, katona-
ságtól való idegenkedés s a kegyességnek egész a kép-
mutatásig túlhajtása stb. E hitelvi és erkölcsi tévedéseket 
a biblia és történelem világánál sikerülten, bár nem min-
denütt elég népszerűen mutatja ki Erőss Lajos. Fejtegetéseit 
ezzel végzi: »Ébredj öntudatra, jó magyar népem! Eddig 
a vándor apostolok csak szóval mételyeztek, most már 
hozzányúltak a tollhoz is s egy Hamburgban »Wahrheit-
zeuge« címen megjelenő német férclapot "Igazság tanuja« 
név alatt magyarra fordítván, azt családi szentélyedbe, 
bibliád s zsoltárod mellé igyekeznek becsempészni. 
Vigyázz, ennek az áruló vendégnek s vezetőjének magad 
körében szállást ne adj !« stb. — A nagyon korszerű 
füzetet a mai szektáskodó világban melegen ajánljuk a 
nép közötti terjesztésre. Megrendelhető a szerzőnél Püspök-
Ladányban. 

** Értesítés a Tompa-reliquiák ügyében. Több-
ször és többen kérdeztek már, hogy mi a sorsuk Tompa 
azon hátrahagyott egyházi beszédeinek, melyeket én ren-
deztem sajtó alá, kiadásukra pedig Ferenczi B. miskolci 
könyvkiadó vállalkozott volna? Hogy mi a sorsuk? Való-
színűleg az örök feledés, ha a vállalat az eddigi példát-
lan közönynyel találkozik. Mint a kiadó értesít, mindaddig 
kockáztatott lépésnek tartja a reliquiák kinyomatását, míg 
az előfizetők és megrendelők megfelelő számmal nem 
lesznek, mivel az a sajnálatos, sőt vétkes érdeklődéshiány, 
mely a közönségnél a vállalattal szemben mutatkozik, 
semmi reményt nem nyújt arra, hogy a beszédek meg-
jelenésük esetén kelendőségnek örvendenének. A kiadó 
azonban még mindig bízik abban, hogy, ha lassan is, de 
végre meglesz az előfizetőknek és megrendelőknek a vállalat 
sikerét biztosító száma. Újabban — mint hallom —• 
Sárospatakon buzgólkodnak egyesek az ügy érdekében. 
Egyebütt mélységes csönd. Pedig talán Tompa nem ki-
zárólag Sárospataké, vagy épen Gömör megyéé, hanem 
— úgy gondolnám — az egész magyar hazáé. Én már 
appelláltam ez ügyben a magyar protestánsokhoz. Hasz-
talan. Ezúttal nem is teszem, csak a kérdezősködőknek 
kívánok feleletet adni a fentebbiekben. Debrecen, 1897. 
március 30. S. Szaló Józssf. 

E G Y HÁ Z. 
A pesti ág. h. evang. egyház a napokban tar-

totta rendes évi gyűlését Horváth Sándor lelkész és Wag-
ner Géza felügyelő elnöklete alatt. Horváth lelkész az 
évi jelentésben kiemelj hogy az új házassági rend nem 
okozott nagyobb bajokat az egyházi életben, mindössze 



az áttérési esetek kevesbedtek, mivel megszűnt annak 
kényszere, hogy az elválni szándékozóknak vallást is kel-
lett cserélniük. Kiemeli azután az egyház jótékony egye-
sületeinek, nevezetesen a »női gyámintézet* és a »Tabitha 
nőegylet *-nek áldásos működését, ez utóbbi számára 
egvűttal engedélyt kérvén a közgyűléstől, hogy virágvasár-
napján offertorium-gyüjtést rendezhessen a templomban. 
A közgyűlés ezután kegyeletét rótta le 12 évvel ezelőtt 
elhunyt érdemes lelkésze Győry Vilmos iránt, kinek Basch 
Gyula egyháztag művészi ecsetjét dicsérő arcképét leplezte 
le, elrendelvén, hogy a kép a tanácsteremben helyeztes-
sék el örök emlékül. Horváth lelkész megható beszédben 
méltatta Győry kiváló érdemeit, dicsérte benne az embert, 
a lelkészt, az írót és költőt egyaránt. A mélyen megha-
tott család részéről Székács Ferenc kúriai bíró mondott 
köszönetet. A közgyűlés most köszönetet szavazott Fabiny 
Gyula leköszönt felügyelőjének azért a buzgóságáért, melv-
lyel az egyház felvirágoztatásán munkálkodott. Az előter-
jesztett évi számadások 8537 frt 43 krnyi bevételt tün-
tetnek föl 7510 frt 08 krnyi kiadással szemben, a 1027 frt 
38 krnyi többletet a tőkéhez csatolják, mely összeggel 
együtt a vagyon 88,744 frt 90 krra rug. Az 1897-iki költ-
ségelőirányzat 6870 írt szükségletre 7280 frt fedezetet 
mutat ki. A felülvizsgált és teljes rendben talált számo-
dásokért a közgyűlés Bendl Henrik pénztárosnak a föl-
mentvényt köszönettel megadta. A közgyűlés utolsó tárgya 
a főváros területén levő négy evang. egyházközség egye-
sítésének kérdése volt, a mely egyesítést a zsinati törvény 
követeli, de a melyet eddig, főleg nyelvi akadályok miatt 
létesíteni nem lehetett. Králik Lajos, Székács Ferenc, Fa-
biny Ferenc, Kéler Napoleon, Vetsev István, Zsigmondy 
Jenő és mások fölszólalásai után a közgyűlés kimondotta, 
hogy föl fogja szólítani a testvéregyházakat, nyilatkoz-
zanak f. évi junius hó végéig, vájjon kivánják-e az egy-
házak egyesítését. 

A tiszántúli evang. ref. egyházkerület ez évi 
tavaszi közgyűlését — értesülésünk szerint — máj. hó 18. 
és következő napjain tartja. A gyűlésnek rendkívül fontos 
tárgyai lesznek, többek között a debreceni főiskola egész 
egyetemére, összes tanszakaira kiterjedő korszerű refor-
mok életbeléptetése, melyek, ha csakugyan megtörténnek 
a kollégium életében — egyetem nélkül ugyan — de 
mégis új korszak veszi kezdetét. (</.) 

Amerikai prot. missziói egyházainkról Ameri-
kából a következő tájékoztató sorokat vettük: Nagytisz-
teletü Kenessey Béla úr volt szives »A keresztyén társa-
dalmi munka köréből* című cikke keretében az amerikai 
magyar protestáns misszióról is megemlékezni. Reméljük 
azért, hogy a figyelmet erre az elhanyagolt, sőt megvetett 
munkatérre irányítsa. Fogadja ezért a mi szives köszöne-
tünket. De engedje meg, hogy becses cikkére az adatok 
miatt egy pár felvilágosító megjegyzést tegyek. Az adatok 
hiányosságán csak azért nem csudálkozom, mert hiszen 
nem első forrásból merített. Az ág. ev misszióra vonat-
kozólag Wéber Sámuel úr után azt írja a nagytiszt, úr, 
hogy »a szepesi kivándorlók semmiféle egyházi gondozás-
ban nem részesülnek*. Dehogy nem. Sőt jobb helyzetben 
vannak, mint mi vagyunk, mert jobban összetartanak. Én 
magam négy lutheránus lelkészt ismerek, a kik főleg a 
magyarországi német és tót ajkú híveket látják el s ma-
guk is Magyarországból jöttek ki s az itt hatalmas Narodny 
SlovensJcy Spolok-nak oszlopos tagjai. Ilyen lutheránus 
lelkész Novomesky Gyula New-Yorkban, Kvacsala D. 
Bradoch Pennsylvaniában. Ugyancsak Pennsylvaniában 
Freelandon működik Hauser Gáspár, a ki a seniori tisz-

tet is viseli. Én még Nantikocke, szintén Pennsylvaniá-
ban levő városban tudok lutheránus gyülekezetet. Tót és 
német lutheránus testvéreink jól el vannak látva. A néme-
tekre az amerikai lutheránusok lelkészei mindenütt gondot 
viselnek. Mount- Carmelben pedig egy cseh származású 
lelkész látja el a lutheránusokat. A magyar lutheránusok 
a mi híveinkkel együtt tartanak és sokszor a legbuzgóbb 
egyháztagok közé tartoznak. Az azonban bizonyos, hogy 
az innen hazakerült munkás nem fog megelégedni az 
otthoni állapotokkal. Itt többet keres és olcsóbban megél. 
Ennek ez az oka. Mi közülünk Kocács János úr Kana-
dában telepítésre adta magát, ott munkálkodik, s ez idő 
szerint nem is tartozik a mi egyházunk fennhatósága alá. 
A mi egyházi fennhatóságunk pedig nem a presbyteri egy-
ház, vagy annak valamely árnyalata, a mely Kecskeméthy 
Ferenc urat annak idején segélyezte, hanem a »Beformed 
church in the United States«, a mely 1720 ban alapítta-
tott holland lelkészek által (Rev. George Michael Weiss 
és Rev. Michael Schlatter által). Ennek az egyháznak a 
gondozása folytán ma már nekünk magunknak négy helyen 
van saját templomunk (ú. m. Clevelandban, Pittsburgban, 
South-Norwalkban és Bridgeporton). Ha vidékre megyünk, 
úgy vagy egyik, vagy másik angol protestáns egyház en-
gedi át templomát vagy a vasárnapi iskolai helyiséget. 
Az ismét igaz, hogy mi alkottunk egy testületet, de hogy 
meg lesz-e a kivánt eredménye ennek s az általunk ké-
szített memorandumnak, az a legközelebb összeülendő 
konventtől függ. Mi mindig hiszünk, a míg nem csalatko-
zunk. Hogy pedig már Nt. úr is felveendőnek tartja ezt 
a missziót a magyarországi keresztyén társadalom mun-
kájának körébe, ebből mi reményt merítünk a további 
küzdelemre s igyekszünk hű sáfárai lenni a reánk bízott 
drága kincsnek. Valamikor csak meghallják szavunkat! 
Isten legyen velünk. Bridgeport. Conn. 1897. március 15. 
Testvére az Úrban Kalassay Sándor, misszionárius. 

Emlékbibliát a konfirmandusoknak! A brit- és 
külföldi bibliatársulat részéről a következő sorok közlésére 
kérettünk föl. Ismét közelget a konfirmáció ideje s remél-
jük ez évben is számos gyülekezetben megragadják az 
alkalmat, hogy a konfirmálandóknak e nap emlékére az 
újtestamentumnak egy példányát ajándékozzák. Mit is te-
hetnénk jobbat, mint ekképen tanúbizonyságot tenni az 
Istenigéjének nagy becséről, miszerint ez »hasznos a taní-
tásra, a feddésre, a megjobbításra, a fenyítékre, mely igaz-
ságban vagyon«. Bízvást elvárhatjuk, hogy a fiatal keresz-
tyének, mikor majd szembe szállnak az élet küzdelmeivel, 
megbecsülni és használni fogják konfirmálásuknak ez em-
lékét s hogy ez nekik majd a kísértésekben erőt ad az 
ellenállásra, az egyház és az ige hirdetése iránti szerete-
tüket pedig éleszteni és táplálni fogja. Örvendetes dolog, 
hogy ezen szép szokás hazánkban is mindinkább terjed, 
s reméljük, hogy ez idén is számos egyház készségesen 
magára vállalja a csekély áldozatot, mely ezt a nemes 
célt szolgálja. Hiszen a brit- és külföldi bibliatársulat (Buda-
pest, Deák-tér 4. sz.) az újtestamentumot felette olcsó 
áron adja. Dacára annak, hogy az előállítási ár a magyar 
és tót újtestamentumoknál zsoltárok nélkül 33 krajcárra, 
zsoltárokkal 38 krajcárra rúg, az előbbieket mégis 12 kraj-
cárért, az utóbbiakat 18 krért adja, a német új testamen-
tumok ára, mivel ezekhez négy térkép is van csatolva, 
20 krajcár, s azonfelül díjmentes szállításon kívül még 
árleengedést is nyújt. Vajha sokan a lelkész urak közül, 
a kik szívükön hordozzák a vallásos élet fejlesztését és a 
fiatalságnak a tévutaktól való megóvását, felhasználnák 
ezen eszközt, s tartanák meg a szokást, a hol eddig is 
gyakorolták, a hol pedig még nem, igyekeznének azt be-
vezetni. 



I S K O L A . 

A zilahi ev. ref. főgimnáziumban március hó 
28-án tartatott meg a bezáró iskolai isteni tisztelet, az 
igazgató jelenlétében. Ima s alkalmi prédikáció után, me-
lyet Kerekes Endre, az intézet vallástanára tartott, a prot. 
irodalmi társaság »Koszorú* című füzeteiből 110 darab 
osztatott ki a növendékek közt. A szép és megható ünne-
pélyt a növendékek éneke zárta be. Az iskolai isteni 
tisztelet a nev. gimnáziumban már egy évtizede életbe van 
léptetve s tartatik mindig november hótól húsvétig s láto-
gatása a prot. növendékekre nézve kötelezővé van téve. 
Erre korunkban igen nagy szükség van s nagyon célszerű 
lenne, ha az egyetemes konvent mind a 28 középiskolánkra 
nézve kötelezővé tenné ennek a rendszeres tartását; ha 
a konvent kötelezőleg kimondotta, hogy minden reform, 
jellegű középiskolába r. vallástanár legyen, akkor szabja 
meg ezeknek munkakörét is. Tudomásunk szerint csak 
6—8 középiskoláinkban van még ez ideig életbe lép-
tetve. (X.) 

GYÁSZ ROVAT. 
f Tóth József, budapesti mérnök f. hó 28-ikán 

jobblétre szenderült. Tóth József, a debreceni kollégium 
agg tanára fiát vesztette az elhunytban s e veszteség an-
nál fájóbb reá nézve, mert alig pár héttel ezelőtt temette 
el egy másik fiát, Tóth István gyantai ev. ref. lelkészt. 
Mindketten ifjan haltak el. Nyugodjanak békében, a meg-
sebzett apa szivét pedig hegeszsze be a Mindenható! (</.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Emlékezés Magyarországra Rev. James. J. 

Good, D. D. ( = Doctor Divinity) mult nyáron Magyar-
országon utazván, most a > Reformed Church Record* 
(Megjelenik Readingben, Pa.) február 11. és 18-iki szá-
mában szépén emlékezik meg Magyarországról s Rambles 
round reformed lands című cikkében a protestáns egyház 
rövid történetét is közli s hálásan emlékezik meg Szabó 
Aladár és Balogh Ferenc theol. tanárokról, kikkel ha-
zánkban érintkezett. Ha más tett volna olyan tapasztala-
tokat országunkban s egyházunk felől s nem Rev. Good, 
akkor is hasznunkra lett volna. De így még százszor 
többet használ ez az út nekünk s a mi missziónk ügyé-
nek, mert van legalább egy ember a vezérférfiak között, 
a ki ismeri a magyar protestáns egyháznak történetét és 
így még inkább fognak bennünket segélyezni s valószínű-
nek tartom, hogy ennek a tiszteletreméltó lelkésznek nagy 
befolyása volt arra, hogy a magyar misszió még áldoza-
tok árán is fenntartassék a Reformed Church által. Még 
otthoni nagyjaink között legyen néhány ilyen lelkes párt-
fogónk. aztán már majd megélünk. K. S. 

* Az erdélyi egyházkerület közalapjai, miként 
e Lap mult számában egyik cikkíró alkalmilag említette, 
Szász Domokos tiz évi püspöksége alatt 489,104 forint 
82 krral szaporodtak. Ez tény, melyet a mult évi egy-
házkerület által kiküldött számvizsgáló bizottság hivatalo-
san is konstatált. Alkalmunk volt közvetlenül betekinteni 
a számvizsgálat eredményét feltüntető hivatalos jelentésbe s 
meggyőződést szerezni a fenti adat valóságáról. E közel fél-
millió vagyonszaporulatból mintegy 170 ezer a kolozsvári 
theol. fakultás, 35—40 ezer a lelkészi özvegy-árva gyám-
intézet, 16 ezer az egyházkerületi tisztviselők és theol. 
tanárok nyugdíjintézete, nagyon tekintélyes összeg az 
újonnan épített templomuk s végül a Sz. D. püspöksége alatt 
szervezett körlelkészi állások javára esik. Az egyházke-
rületi közpénzek e rohamos megszaporodása azokból a 
szerencsés pénzügyi műveletekből keletkezett, melyeket 
Szász Domokos tíz év alatt végrehajtott. A kezeink közt 
volt kimutatás meggyőzött arról, hogy Sz. D. nem börze-
spekulációt űzött, hanem a magasabb árfolyamú és cse-
kélyebbjövedelmű értékpapírokat esetről-esetre alacsonyabb 
árfolyamú és jobban jövedelmező értékpapirosokká kon-
vertálta. Eme több ízbeli szerencsés conversiók szaporí-
tották meg oly impozáns módon az erdélyi egyházkerület 
közvagyonát. A módszer lehet kritika tárgya, de az ered-
mény előtt az ellenfél is kalapot emelhet. A fényes sikert 
feltüntető jelentést a folyó évi egyházkerületi közgyűlésen 
fogják nyilvánosságra hozni. Szász Domokos eme műve-
leteivel nagy alkotásokat létesített és sokkal gyarapította 
erdélyi egyházkerületünket! 

* Az index librorum prohibitorum vagyis a til-
tott könyvek új rendszabályozás alá kerültek. A pápa új 
»apostolica constitutio«-t bocsátott ki az Index expurga-
toriusnak újjászervezésére, a melyet, mint mondja, a 
XIX. század eszméi tették szükségessé. De hát miért szer-
vezi újjá ? miért nem törli el egyszerűen ezt az együgyű 
anachronismust ? Az index censorai azután buzgón fogják 
átvizsgálni a lapokat és szemléket, s nagy gonddal fogják 
vadászni azokat a közleményeket, melyeknek bevallott 
avagy titkos céljuk a római hit alapjait megingatni. XIII, Leó 
szerint a szabad sajtó a keresztyénség ellenségeinek leg-
főbb fegyvere. Ezért a pápa több elődjének e tárgyban 
kiadott rendeleteit megerősíti és különösen VI. Sándor 
instructióit találja bölcseknek és időszerűeknek. íme Bor-
gia Sándor, az erkölcsi szörnyeteg, a hitre nézve veszélyes 
könyvek alkalmas censora! Az index olvasói különösen 
óvaintetnek a varázsló és jósló könyvektől, továbbá 
spiritualismustól és az olyan látományokat, csodákat biró 
könyvektől, a melyeket az egyházi felsőbbség nem sanc-
tionált. A pápa kijelentette, hogy e codexe minden régi 
intézkedést, még a tridenti zsinatét is hatályon kívül helyezi. 
A tridenti zsinat V. artikulusa pedig a laikusoknak meg-
tiltja a szentírás olvasását, és miután a pápa ezt a tilal-
mat nem újította meg, ezzel a pápa és a tanácsadói olyan 
lépésre szánták el magukat, a mely nagy következmé-
nyekkel járhat. (Cs.) 

* Nyilatkozat. Az »Evang. Családi Lap«-ban egy 
mérges kis nyilatkozat támad nekem a Luther-társaságról 
írt cikkem miatt. A nyilatkozat ezen szavakkal kezdődik: 
»A Luther-társaság elnöksége részéről fölkérettünk« stb. 
Aláírva: Falvay Antal, biz. jegyző. Falvay A. úr azon-
ban azt írja nekem, még pedig fölkéretlenül-. »a nyilat-
kozatot én sem nem írtam, sem alá nem írtam*. Itt tehát 
valami csúnya csalárd fogás esete forog fenn! Ezt tisz-
tázni első sorban az elnökség érdeke, joga, kötelessége. 
A »Prot. Egyházi és Iskolai Lap«-ban meg névtelenül, 
tehát orv módjára gyanúsít és támad rám valaki, de 
ugyanazon alacsony felfogással, sok helyen még ugyan-



azon szavakkal is, mint az előbb említett nyilatkozat, 
ugyanazon cikkem miatt. Névtelenül, meg más neve alatt! 
Én aláírtam nevemet a cikknek, annak jeléül, hogy jó-
hiszeműen tárgyalom az ügyet; illő, hogy a támadó is 
nyíltan álljon elő. Nem akarok méltatlanul bánni senki-
vel, még akkor sem, mikor magam méltatlanul vagyok 
gyanúsítva és megtámadva, azért megvárom, míg ez a 
furcsa eljárás föl lesz derítve s tudom én is, tudja a kö-
zönség is, ki áll velem szemben. Akkor majd megfelelek! 
Veres József. 

Évnegyedes előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
szíveskedjenek lejárt előfizetésöket minél előbb 
megújítani. Lapunk barátait pedig bizalommal föl-
kérjük, ajánlják, terjeszszék lapunkat az ismerő-
seik körében. Különösen a művelt világi elem kö-
rében kellene nagyobb tért foglalni az egyházi 
sajtónak, mert evangéliumi hitelveink szerint az 
egyházi élet és az egyházi irodalom fejlesztése 
nem csak »a papok dolga.« Vagy már ezt az el-
vünket is a sutba dobhatjuk?! 

Pályáza t segódlelkészi állásra. 
Evang. segédlelkész azonnal alkalmaztatik Csernát-

faluban (Brassó megyében). 
Moór Gyula, 

főesperes. 

P á l y á z a t . 
A rimaszombati ref. segédlelkész! állás megüresedett. 
Ez állással vele jár a községi iskolai növendékek 

vallásoktatása is. Jövedelem, lakáson, fűtésen és világí-
táson kívül, 600 frt. 

A kik ez állást elfoglalni hajlandók (1897. április 
24-ikén), jelentkezzenek Gzinlce István lelkésznél. 

P á l y á z a t . 
A debreceni evang. ref. kollégium főgimnáziumában 

a magyar és német nyelv tanításával összekötött rendes 
tanári állásra pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak olyan ev. ref. vallásű egyének, kiknek 
a magyar és német nyelvi tanszakra szóló középiskolai 
tanári képesítésök van. 

A tanszék évi javadalmazása: 1200 frt alapfizetés, 
400 frt lakbér és ötizben járó 100 frt ötödéves korpótlék, 
melyre nézve a más tanintézetnél töltött szolgálati évek 
is beszámíttatnak. 

A megválasztandó tanár az országos tanári nyug-
díjintézetnek jogos és kötelezett tagja. 

A pályázni kívánók vallásukra, végzett tanulmá-
nyaikra, tanári képesítésökre és eddigi szolgálatukra vo-
natkozó okmányokkal fölszerelt kérvényüket f . évi május 
l-ig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki hivatalá-
hoz adják be. 

A tanszék betöltése a május havában tartandó egy-
házkerületi közgyűlésen történik s a megválasztott tanár 
tanszékét székfoglaló értekezés tartásával a f. évi aug. 
hó végén tartozik elfoglalni. 

Debrecen, 1897. március 29-én. 
Kiss Aron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
A ráckevei ev. ref. egyház egy nőtlen, segédlelkészi 

oklevéllel bíró, az egyházi éneklésben különösen jártas 
vallástanítót (katekhe!a) keres. 

Fizetése 600 frt, havi előleges részletekben és 60 frt 
legátusi díj. 

Teendőit a gyakorlati lelkészet terén az egyháztanács 
végzése értelmében a lelkész szabja meg. 

Pályázati kérvények 1897. április 24-ig alulírt lel-
készhez küldendők. Az állomás május 1-én foglalandó el. 

Báckeve, 1897. március 29-én. 
Tóth Pál, 

evang. reform, lelkész. 

P á l y á z a t . 
A miskolci ág. hitv. evang. egyházban megüresedett 

segédlelkészi állásra pályázat nyittatik. 
A közelebbiekre nézve készséggel ad tájékoztatást. 
Miskolcon, 1897. március 25-én 

2-3 
Zelenkci Pál, 

lelkész. 

P á l y á z a t . 
A felsőbányai ev. ref. fitanítói állásra. 
Évi javadalom: 
Egyszáz, azaz 100 frt lakbér, ötszáz, azaz 500 frt 

készpénz havi utólagos részletekben az egyházi pénztárból 
a lakbérrel együtt fizetve. 

A nőtlen tanító egy szobából álló lakást az iskola 
épületében fűtéssel együtt használhat. Ha családos: 32 köb-
méter tűzifát kap beszállítva. 

Kötelesség : 
I—VI. osztályba járó fiúkat tanterv szerint tanítani 

s lelkész akadályoztatásakor és kanonikus órákon szószéki 
szolgálatot teljesíteni. 

Pályázhatnak okleveles tanítók is. Segédlelkész taní-
tók előnyben részesülnek. 

Szabályszerűen felszerelt kérvények f . évi április 
15-ig a ref. lelkészi hivatalhoz intézendők. 

Az állás választás után azonnal elfoglalandó. 
Felső-Bánya (Szatmár m.), 1897. március 22-én. 

Pap Márton, 
fó'gondnok. 2—2 

Nagy Lajos, 
evang. reform, lelkész. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség:: 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

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

K i a d f 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. 

Egyes 20 

Egyházi életünk bajai. 

M tífíl t : ' II. } • ; . jv 
A mindnyájunk által szükségesnek elismert 

egyházópítő tevékenységnek fontosságát semmi 
sem mutatja inkább, mint a szerep, melyet ev. 
ref. egyházunk állami, társadalmi és valláserköl-
csi téren hivatva van betölteni a j.elenben s 
jövőre, a melyet oly dicsőséggel töltött be a 
múltban is. A történelmet ismerő előtt egyálta-
lában nem titok, hogy a nemzetivé sohasem lett 
idegen családból származó uralkodók i4ejében a 
font. kath. egyház hazánk államiságának fanfar-
tasa iránt — egy-két dicséretes, kivételt képező 
hazafias, főpaptól eltekintve — kellő érzékkel 
nem bírt. Kétségtelenül bizonyítja ezt az a kö-
rülmény, hogy a habsburgi uralkodó ház több 
mint háromszáz éves uralmán keresztül absolu-
tistikus törekvéseiben a róm. kath. egyházban, 
ennek egyháznagyjaiban találta fel leghívebb szö-
vetségeseit, eszközeit. A protestantismus és főleg 
ev. ref. egyházunk azon időtől fogva, hogy- meg-
alakult egész máig, hazánk alkotmányos szabad-
ságának hű istápolója, híveiben, sőt olykor egé-
szében, mint egyház, első harcosa volt.- Az ejvang. 
ref. egyház erkölcsi szabályainak puritán egy-
szerűsége s az a súly, melyet ez -egyház a köz-
erkölcsiségre helyezett, félreismerhetetlen "bélyegét 
nyomta reá a társadalomra a maga befolyásáé-
nak. A mit e téren újabb időben vesztett a 
maga területén, azt a magyar társadalom köz-
erkölcsiségének a kárára vesztette. Hogy valiás.4 
erkölcsi téren az evangéliumnak rerulületLen 
hirdetésével mit ért el emberi szempontból,* a&f 
a fentebbi két téren láthatjuk, hogy általán'ös 
szempontból is első helyen áll, ezt az - emberi 
tekintélytől úgy a vakhit, mint az ú. n. felvilá-
gosodottságtól való mentességéből ítélhetni meg. 
Ez utóbbi téren is sokat veszített hajdani ener-
gi 

Ezeket csupán azért hoztam fel, hí>g-y joggal 

. mondhassam: a mi egyházi életünk bajai magyar 
h a z á n k , társadalmunk s valláserkölcsi közálla-
potainknak is kárára vannak. Minthogy1 mai nap-
ság a hazafiságot minden egyéb felett megköve-
teli a közhangulat: joggal mutathatunk réá, hogy 
a ki református létére egyházát- nem építi, a ki 
elhanyagolja, tehát egyháztag,, a ki közömbös, 
lelkész, a ki csak hivatalnok s kenyérp^lyát lát 
tisztében: a mai kor felfogása szerint a legsú-
lyosabb ítéletet vonja magára. Mert az esetleg 
téves irányú jóakarat, a mely a haza jávát mun-
kálja, midőn > egy há'zá felViragoztatásá-ra igyek-
szik; tévedéseiben is becsülendő; A s z á f t á k M 
való hazafiság, mely mindig követel mákoktól, 
mindig gáncsol másokat, de . maga nem tesz, 
vagy legalább nem annyit,;'' a ^ e i m y M kenyér-
pályája szűk feladatain túl terj^ééfegi ereje sze-
rint tehetne: ez szép szó v i rágé , ' dacá ra is való-
jában hazafiatlanságj mélyet - a " szántszándékkal 
való áruló ténykedéstől csak egy : hajszál vá-
laszt el. ij- ': .".' . ' " Ü *f* -

Hogy társadalmunk mennyire beteg, azt 
csak a vak tiem látja be. Vaszary Kolos herceg-
prímás szépen reámutatott legutóbbi beszédében 

' a kóros állapotokra s bár azok felfejtésénél nagyon 
is szűkkeblűleg és igazságtalanul ítél s bár az 
orvosság csak az ő »üdv-biztosító-intézetükben« 
taiájható fel szer inte : mégis kétségtelen tény, 

' hogy''memcsak futó ethikai lázról lehet szó a 
társadalomnál, hanem chrónikus betegségről, mely 
a világtörténet tanúsága 'szerint a keresztyén 
társadalomban mindig felmerült, mihelyt az evan-
gélium ereje hanyatlani ' kezdett a sáfárok kellő 
gondos sáfárkoHása hiányában. Európa közel egy 
sk'ázad, hazánk több mint egy félszázad óta áll 
ézeftí-';ei?kölc8i. epidemia zónájában s korunkban 

'&gy látszik-'-rr- á krízis előtt állunk. 
Nem'hiszem, hogy rémlátást fog rám az, a 

ki mégnézi a mi. conservativ köznépünk mai 
helyzetét, .gondolkozásmódját, életét; a ki figye-
lemmel kíséri közéletünk ki-kitörő betegségeit, 



a ki — hogy egyebet ne soroljak fel — tanul-
mány tárgyává tette, hogy vájjon ifjainknak hány 
százaléka lehet az, mely valamely pályát azért 
választana s azon azért képezné magát, mert 
érzi, hogy benne ez irányban több képesség van 
ós így azt kifejtve egyenesen hazájának, nemze-
tének mivel nagyobb szolgálatára lehessen. 

Ha egyházunknak lehet — pedig a mint 
a múltban lehetett, úgy lehet a jelen s a jövő-
ben is — befolyást gyakorolni az önzővé lett 
társadalomra, kétszeresen hibásak vagyunk, ha 
kezeinket ölbe téve hangoztat juk: mundus se 
expediet és százszorosan hibásak, ha a polgári 
társadalom önhaszonlesését és kapzsiságát egy-
házi társadalmunkba is beviszszük és ápoljuk. 

Hát a valláserkölcsi életről mit szóljunk? 
Hiszen nem lenne csoda, ha a mai ú. n. felvi-
lágosodott kor gyermekei, ebben a demokratiz-
mus századában elfordulna a műidvezítés rend-
szerétől s a mint saját erején tud e világ szerint 
boldogulni, egyéni hittel keresné lelki üdvét is. 
De mikor azt látjuk, hogy az egyház nyújtotta 
lelki táplálékkal elégedetlenek legnagyobb szám-
mal épen az evangéliumról nevezett egyházakból 
távoznak és pedig távoznak oly helyekre, olyan 
szektákba, melyekben épen a lélek az, a mi leg-
kevesebb: vájjon nem ejt-e gondolkozóba azon 
tünemény bennünket? Hát manapság épen egye-
dül csak az evangélium vesztette volna el erejét? 
Nem! Azt senki sem mondja. Hanem inkább azt 
halljuk: intenzivebbé kell tenni az igehirdetést. 
Tehát nyilvánvaló, hogy mostanában, az ige-
hirdetés nem volt annyira intenzív^ a mennyire 
kellett volna. Hogy aztán e tekintetben a hall-
gatókban, vagy hirdetőkben van-e a hiba, arról 
a körülményekkel ismerősök ítéljenek. Én csak 
annyit említek meg, hogy a fenti tünemény és 
viszonylagosan elég gazdag egyházi beszéd iro-
dalmunk között összefüggést látok. 

Bármely ágát vegyük figyelembe a közélet-
nek, mindenütt csak felhívást találunk arra, hogy 
egyházépítő munkánkat megkezdjük, folytassuk 
és ne elégedjünk meg sem a munka szükséges-
ségének hangoztatásával, sem a mások tevékeny-
ségének nézésével, dicsérésével vagy ócsárolásá-
val és mindaddig, a míg csak egy is akad kö-
zöttünk, a ki vonakodik, igyekezzünk megnyerni 
szeretettel, mert senkit sem tett a mi Urunk úr rá 
mi közülünk a mi testvéreink felett, hogy aztán 
mint élők és holtak ar ra ítéletet tartsunk akár 
a nekünk nem tetsző munka, akár a munkát-
lanság felett. A lényeget fel kell mutatnunk, hogy 
mindnyájan tisztán lássuk meg azon követelmé-
nyeket, melyeket tőlünk ev. reformátusoktól a 
haza, a társadalom, az egyház megkíván és én 
meg vagyok győződve, hogy a mely napon valaki 

megfontolja e kérdést a maga egész terjedelmé-
ben, azonnal kész is lesz munkához fogni, ha 
még eddig nem tette volna is. A jóakarat hiá-
nyát nem lehet feltételeznünk senkinél sem, 
míg az ellenkező tényekkel bizonyítva nincs. 
Református papságunk annyira érzi az egyház 
jelen beteges állapotának terhét, nemcsak érzi 
sőt részben viseli, szenvedi is, hogy a saját maga 
érclekében mint egy ember fog az intenzivebb 
munkához, mihelyest a módra, a niikéntre nézve 
megegyeztünk ós nincs közöttünk lényegesebb 
eltérés. 

Azonban egy aggodalmamat itten nem hall-
gathatom el, habár az előbbi sorokkal ellentét-
ben állónak látszanék is. Ugyanis komolyabb 
törekvést, mely a fenforgó ellentétek kiegyenlí-
tésén fáradozna, még eclclig alig-alig láttunk. Sőt 
ellenkezőleg az utóbbi időkben, mintha kész-
akarva azokat keresnők, a melyek bennünket 
elválasztanak, mintha az lenne a törekvés, hogy 
egyet ne értsünk a működés mikéntjére nézve, 
mintha az egyházópítési munka egy már meg-
kezdett módjának a megítélése elöntő fontosságú 
volna, nem arra nézve, hogy így vagy úgy dol-
gozunk, hanem hogy egyáltalában tegyünk-e va-
lamit. Tökéletesen elhiszem, hogy a fentebb érin-
tett mozgalmak a legjobb szándókból erednek, 
hogy a mindnyájunkat átható, egyházunk meg-
tar tására irányuló közérzület szüleményei azok, 
de ne felejtsük el azért azt sem, hogy a köz-
életben a szakadatlan kifogásokat a nem akarás 
jelének szokták tekinteni ós sok esetben azok 
is. Az egyházi közönséget, főleg a leginkább 
munkára hívott lelkészeket tévesztjük meg, ha 
positiv ós konkrét irányozás helyett csak nega-
tív, meddő kritikába fektetjük összes erőnket, 
mintha ez lenne hivatásunk. 

Ha tehát csakugyan áll az, hogy egyházi 
életünk beteg, ép úgy, mint maga a közélet is 
sokrészben ós ha meg vagyunk arról győződve, 
hogy a mi egyházunk által képviselt protestan-
tismusnak oly nagy jelentősége van nemcsak 
önmagában, hanem a közéletnek minden ágára 
nézve, a melylyel csak érülközik: akkor ne vesz-
tegessük az időt, hanem tegyük meg emberi, 
hazafiúi s egyháztagi kötelességeinket s ha ebben 
félreértések gátolnak, hárítsuk el közös erővel 
az akadályt. 

Mint már említettem is, az első kórdós az, 
hogy a bajjal jöjjünk tisztában. Össze is foglal-
tuk a különböző bajokat egy szép szóval: egy-
háziatlanság, vagy másképen közönyösségnek is 
szokták nevezni. Ez tehát az egyházi élet baja. 
Az most már a másik kérdés, hogy minő gyógy-
szert alkalmazzunk ellene? Olyat, a mely egy-
házi szintén. Tehát ebből ki van zárva minden, 



a mi közve t l enü l v a g y k ö z v e t v e az e g y h á z r a 
n e m vona tkoz ik , vagy i s m á s s zavakka l , m i n d e n 
ide t a r toz ik , a mi az egyház cél jával , r e n d e l t e -
téséve l , m é l t ó s á g á v a l megegyez ik . R ö v i d e n az 
e v a n g é l i u m szóban fog la l tuk k o r á b b a n ezt össze 
és m o s t s e m m o n d u n k más t , m i n t h o g y az 
e v a n g é l i u m m a l ö s s z e f é r ő s ez á l ta l á t h a t o t t esz-
közökke l kell é l n ü n k . 

E g y e t l e n egy p r o t e s t á n s egyház i l a p u n k 
k ivé te léve l m i n d e n i k h a n g s ú l y o z z a , h o g y az ige 
h i r d e t é s e , szóval é s te t te l , s zószékben és szószé-
k e n kívül , ez l egyen a mi m u n k á s s á g u n k esz-
köze. Ez az ige m e g h ó d í t o t t a m á r k é t s z e r a vilá-
got , t e h á t mos t s e m l ehe t h a t á s t a l a n . A t i szán-
túli e g y h á z k e r ü l e t egyház i é r t e k e z l e t é n , ép ú g y 
m i n t a d u n a m e l l é k i k e r ü l e t b e n is ez az u r a l k o d ó 
g o n d o l a t e m e l k e d i k ki. Es e b b e n azt h i szem, 
s e m gúnyo ln i , s e m m e g v e t n i va ló n incsen , sőt 
e l l e n k e z ő l e g m a g a az e s z m e m e g r a g a d a n d ó és 
t o v á b b f e j t e n d ő . 

A h a t h a t ó s i g e h i r d e t é s t h á r o m i r á n y b a n 
h a n g s ú l y o z z á k egyház i é r t é k e z l e t e i n k s fej t i ki 
egyház i s a j t ó n k , t. i. i g e h i r d e t é s a szószéken , 
i g e h i r d e t é s c s e l e k e d e t e k b e n , a c u r a p a s t o r a í i s és 
a be lmissz ió t e r é n . 

E h á r o m közül , m i n t t u d j u k , az u tóbb i ná-
l u n k k e v é s k ivé te l le l c s a k névbő l i s m e r e t e s , míg 
a kü l fö ldön a p r o t e s t á n s o k közö t t r o p p a n t e r e d -
m é n y e k e t m u t a t fel. A l a p j á b a n e g y h á z t á r s a d a l m i 
m u n k a az e g y h á z szo lgá l a t ában , m e l y b e n le lkész 
és v i l ág iak t e h e t s é g ö k és b u z g a l m u k sze r in t r é s z t 
vesznék , de n e m m i n t egyház i h i v a t a l n o k o k , ha -
n e m m i n t e g y h á z t a g o k . Alape lve , m e l y e n l é t r e 
jön, n e m egyéb, m i n t a 30-as é v e k b e n gróf Szé-
cheny i tő l h a z á n k b a n is m e g h o n o s í t o t t t á r su l á s , 
t. i. t á r s u l á s va l l á se rkö lc s i cé lok e l é r é s e véget t . 

A c u r a p a s t o r a í i s — ú g y m u t a t j a e g y h á -
z u n k t ö r t é n e t e — h a j d a n á b a n igen n a g y szere -
pe t j á t s zo t t egyház i é l e t ü n k b e n , a z o n b a n m a m á r 
k e v é s buzgó l e lk ipá sz to r á l ta l g y a k o r o l t a t i k . Tisz-
t án l e lk ipász to r i func t ió . 

A szószéki i g e h i r d e t é s h i t v a l l á s a i n k ós egy-
ház i t ö r v é n y e i n k s z e r i n t k i z á r ó l a g o s a n a gyüle-
keze t i l e l k i p á s z t o r j o g a ós kö te l e s sége . T u d j u k , 
h o g y te l jes í t ik is l e lkésze ink , de másfe lő l az t is 
t u d j u k , hogy n a g y o n e l s e k é l y e s e d e t t az u tóbb i 
i d ő k b e n . 

S z ó l j u n k m é g ezek rő l r ö v i d e n egy p á r szót. 

Pokoly József, 
theol. tanár. 

A hívek lá togatásának szükségessége, 
eredete és gyakor lásának módja. 

(Folytatás és vége.) 

Az az ellenvetés, a mely szinte gyűlölséges színben 
törekszik bemutatni a házanként való látogatást, t. i. hogy 
jezsuita-leselkedésre s a lelkek békóba szorítására vezet, 
igen kevés figyelmet érdemel, mert nagyon távol van az 
igazságtól s ezért önmagában hordja erőtlenségének okát. 
Hiszen igaz, hogy nincs kizárva az eset, hogy akár egy 
protestáns pap is ápolhat magában efféle helytelen törek-
vést és vágyat; ámde más az, a mikor maga a rendszer, 
a hivatal fogalma utalja arra a munkásokat s ismét más, 
a mikor csak egyesek tévelygéséről, az általuk elkövetett 
visszaélésről van szó. Ez óriási különbség! És ugyan mi 
az, a mivel a gyarló ember vissza ne tudna élni ? A visz-
szaélés azonban épen semmit sem mond a helyes eljárás 
ellen, inkább kívánatossá teszi és megerősíti azt. Hát az 
igehirdetéssel a szószéken talán nem lehet visszaélni ? És 
ha egyesek csakugyan visszaélnek vele: beszüntessük-e 
ezt i s? Ugyan ki gondolna ilyenre?! 

Vannak, a kik bizonyos önteltséggel s az ellennéze-
tűeknek meg nem érdemlett kicsinylésével, fenhéjázva hir-
detik, hogy a lelkész munkálkodásának helye a templom ; 
ha itt igazán megállja helyét, ha itt szíve teljességéből 
szól szája: akkor épen semmi szüksége sincs arra, hogy 
házaljon, mert e nélkül is virágzik gyülekezetében a hit-
élet. Nem tagadjuk, sőt kiemeljük, hogy ebben az állítás-
ban sok igaz van; egészben véve azonban mégse állhat 
meg. Belátjuk ezt azonnal, mihelyt arra gondolunk, hogy 
egyik gyülekezetben többen, a másikban kevesebben, de 
mindenütt vannak olyanok, a kik nem szokták látogatni 
a templomot, mert egészen közönyösek a vallás iránt; 
mások meg azért nem jönnek, mert nem bírnak a kísér-
tésekkel, vagy mert félre vannak vezetve; mások ismét 
azért, mert körülményeik nem engedik (betegek). Nos, a 
különös lelkigondozás, a látogatás habár nemcsak ezekért, 
s kivált nem csupán a templomkerülőkért szükséges, de 
kétségtelenül ezek miatt is szükséges. Keresni kell az al-
kalmat, hogy az ilyeneknek is nyújthassunk az élet kenye-
réből. Ez állításunkkal azonban egy új ellenmondást hívunk 
ki. Ohó — mondják — a vallás javait senkire se kell rá-
tukmálni. Sokkal nagyobb ezeknek értéke és becse, sem 
hogy meg ne várhatnánk, hogy minden egyes teljes igye-
kezettel rajta legyen, hogy részesülhessen bennök. Meg-
várhatjuk hát, hogy az éhezők és szomjúhozok maguk 
keressenek föl bennünket, vagy ha körülményeik folytán 
hozzánk nem jöhetnek, hát legalább hivassanak ben-
nünket. A többiek meg, mint férgesek, csak hadd hull-
janak el! Ez az igazság; ez felel meg az evangé-
liumi javak és a lelkészi állás méltóságának ! Ezek ugyan 
egy kicsit kevély szavak, de mégis kétségtelenül van 
bennök annyi igaz, hogy az evangélium javai annyira 
becsesek, hogy az utánuk való törekvés sohase lehet 
megfelelő nagy. Az is igaz, hogy ennek tudatának igen 
élénknek kellene lenni minden gyülekezeti tagban, a lel-
készben pedig kiváltképen. De az már semmikép se helyes, 
hogy hivatalunkkal járó utasításaink közül csak a keve-
sebb bajjal és boszúsággal járókat kívánjuk betölteni. 
Valamint az se áll, hogy akár az evangéliumnak, akár a 
lelkésznek, akár az anyaszentegyháznak méltóságát sértené 
az, ha a lelkész utánuk megy a gyülekezeti tagoknak, 
ha fölkeresi őket otthonukban, ha a tévelygőt vissza akarja 
hívni, a kísértéssel küzdőt meg akarja erősíteni. Igen he-
lyesen mondja idevágólag Aachelis (i. m. 4511.): az egy-
háznak anyai jogai és anyai kötelességei vannak tagjai-



val szemben. Egy anyához a legkevésbbé se illik elhagyott 
vagy tévelygő gyermekeivel szemben az a hideg előkelő-
ség és közönyösség, a mi azokat a saját útjukon engedi 
menni. Semmit se árt az az ő méltóságának, ha a gyerme-
kek jólétéért aggódva, ő mondja ki az első szót és ő 
közelít szeretette] a gyermekekhez. így hát egyáltalán 
megkivánandók az önkéntes házi látogatások a gyülekezet 
minden tagiánál, mint a különös lelki gondozás speciális 
útja; tehát a házi látogatásokat nemcsak akkor kell meg-
követni, ha e végből egyenesen kérelmet intéznek a gyü-
lekezeti tagok a lelkészhez, hanem ép úgy akkor is, ha 
ezt nem teszik«. 

Azonban dacára annak, hogy e követelményt egye-
nesen felállítjuk, a házi látogatásoknak azt a módját, a 
mit a református egyház hajdan igen jónak tartott, t. i. 
hogy a lelkész egy bizonyos megállapított sorrend szerint 
házról-házra menve látogassa meg híveit, nem helyesel-
jük. A tapasztalás megmutatta, hogy az ilyen eljárás üres 
mechanismusra vezet, oda vezet, hogy a látogatás teher 
lesz a lelkészre és teher a családokra. Unalmasan, ímmel-
ámmal végzi a lelkész, siet, de sietésének nincs más célja, 
minthogy már egyszer túl legyen ezen a kötelességén is. 
Ki gondolná, hogy az ilyen munkának valami áldása 
lenne ? Lélek nélkül nincs élet az emberi világban. De 
ba már ezt a módot nem helyeseljük, mit ajánlunk akkor? 
Azt ajánljuk Aachelissel, hogy ügyeljen a lelkész az Isten 
által adott jelekre; legyen éber szeme, jó füle, hogy az 
Isten útait fölismerje és azokon járjon, hogy Isten igéjé-
vel Isten útait és munkáit megvilágosítsa. Az egyes jó, 
szinte kínálkozó alkalmakra kell tehát ügyelni. És ha éber 
szemünk, jó fülünk van: találunk akkor eleget, a nélkül, 
hogy minden lében kanál akarnánk lenni. Bőséges alkal-
mat nyújtanak a községünkbe való beköltözések, vagy az 
abból való kiköltözések; a betegek, az elhagyatottak, a 
gyászolók, az iskolás gyermekek, kivált a konfirmálandók; 
az örvendetes és szomorú események ; a készülő házas 
ságok; a viszálykodó házasok; a pazarló apák, vagy a 
goromba fiak . . . de ki tudná valamennyit felszámlálni ! ? 
Ilyen alkalmak indítván bennünket a látogatásra, sohase 
megyünk — a mint hogy nem is volna helyes — csak 
úgy találomra, hanem biztosan tudjuk mindenkor, miért 
megyünk, mit akarunk. így ki van zárva, hogy látogatá-
sunkat csak immel-ámmal végezzük. Az ilyen alkalmi 
látogatások a dolog természetéből folynak, a miket ki-
csinylendő házalásnak csak a meggondolatlanság nevezhet. 

A házak közt, gazdagság és szegénység alapján 
különbséget tenni, semmikép se szabad. Az írás se tesz 
különbséget; sőt mintegy figyelmeztetve mondja »a sze-
gényeknek az evangélium hirdettetik.« Olyan különbséget 
sem szabad tenni, hogy csak az egyházias érzületű, hivő 
gyülekezeti tagokat látogatta meg; vagy épen megfordítva 
csak a gyülekezettől elidegenedett, a nyilvános istenitisz-
teletet kerülő egyéneket keresse fel. Az első esetben a 
viszonylag jók (mert csak erről lehet szó és erről is min-
dig csak fentartással!) könnyen elbízhatnák magukat és 
farizeus módra megalakítanák a kegyesek körét; a vi-
szonylag rosszak pedig egészen mellőzötteknek. hogy ne 
mondjuk kirekesztetteknek érezvén magukat, még jobban 
elidegenednének, makacsokká, megátalkodottakká lenné-
nek. Ha pedig csak ezeket látogatná: amazok könnyen azt 
gondolhatnák, hogy velük nem törődik: így aztán bizo-
nyos elkedvetlenedés, ernyedés venne erőt rajtuk. De 
egyébként is egyformán igényli mindenki a lelki gondo-
zást; »az Isten gyermekei is — szorosabb értelemben — 
ki vannak téve a gyermekbetegségeknek, a mik gyakran 
annál nehezebben orvosolhatók és annál életveszélyeseb-
bek, mivel symptomájukal a szentlélek symptomája gya-

nánt tartják — szellemtelen irányzatukat szellemi hatá-
rozottságnak, szeparatisztikus kívánságaikat annak, hogy 
nem akarják egy sorba tenni magukat a világgal, a pie-
tista klikkszerüséget keresztyén testvérhajlamnak. A lel-
késznek nem lehet, nem szabad mindig arra várni, hogy 
ezek hozzá jöjjenek a papházba; a magát felajánló, óvó 
és vezető lelki gondozás nem ritkán sürgősen szükséges*. 
(Aachelis 454.) 

Azt mondhatnák azonban a régi lelkészek, hogy 
hiszen egy új lelkésznek igen könnyű a házi látogatáso-
kat megkezdeni, mert nála egészen természetesnek találja 
mindenki, hogy részben udvariasságból, részben a hívei-
vel való lehető gyors és mégis alapos megismerkedés cél-
jából beköszönése után meglátogassa a családokat; de 
hogyan kezdjem meg én, a ki ezt eddig nem tettem ?! 
Nagyon könnyű felelni erre a kérdésre. Az a lelkész, a 
ki már huzamosabb idő óta működik valamely nem igen 
népes gyülekezetben, még ha nem látogatta is házanként 
a hiveit, ott van, a hol van egy új lelkész az első láto-
gatások végzése után. További teendőjét tehát egyiknek 
úgy, mint a másiknak az egymás után bekövetkező ese-
mények, jelek és isteni intések határozzák meg és jelölik 
ki. »Várja hát mindegyik nyugodtan az alkalmat, a mi 
magától és keresetlen módon előidézi az egyesekkel való 
további érintkezést és éljen az alkalommal tapintatosan 
és bölcsen«. (Köstlin: 224.) Ugyan hát olyan feltűnő volna, 
ha a régi lelkész, a ki eddig semmi ilyent nem tett, meg-
látogatná azt a családot, a melyben keresztelés, konfir-
máció, házasságkötés, temetés, vagy valami más örven-
detes, esetleg szomorú családi esemény fordul elő? ! Talán 
bizony még meg is szólnák érte?! Lehetetlen! 

A mi már most a lelkésznek az ily látogatások al-
kalmával tanúsítandó magaviseletét illeti, e tekintetben az 
új lelkész az első látogatáskor mondja meg, hogy igen 
óhajtja a gyülekezet minden egyes tagját személyesen 
megismerni, hogy így mindenkivel külön-külön is szól-
hasson legfőbb javáról; kérje fel a meglátogatottakat, hogy 
forduljanak hozzá egész bizodalommal mindabban, a mi-
ben segítséget vagy felvilágosítást várhatnak tőle lelkészi 
állásából kifolyólag: Olyan általános szabályt adni, a mi 
a száz meg százféle eset közül mindegyikre egyformán 
ráillenék, a mi tehát mindenkor beválna, természetesen 
nem lehet. Általánosságban azonban határozottan aján-
lanunk kell egyet-mást; nevezetesen tartózkodjék a lelki-
pásztor attól, hogy kifogyhatatlanul kérdezősködjék olyan 
dolgokról, a mik merőben a házastársra, a gazdálkodásra 
tartoznak. Az ilyen dolgok felől való jóakaratú szives ér-
deklődés szó sincs róla, hogy helyénvaló ne volna, de 
csak kevés szóval történjék; mert a fődolognak, a mi 
menni késztet, mindig a lelki élet ápolása és előbbrevite-
lének kell lenni. Tartózkodnia kell attól is, hogy látoga-

unalom elűzésének, az időt ölő léha beszélgetés-
nek látszatát vegye magára. Igen helyesen mondja ide-
vágóan a zürichi rendelet, hogy ügyeljünk mindenkor a 
hivatal tisztességére és méltóságára, és bizalmaskodásra 
való törekvésből jelentéktelen darálásba ne sülyedjünk. 
(Schweizer: Pastoraltheorie 54. lap.) De viszont túlzott 
komolyságot se erőitessünk magunkra; a hivatalos, kimért, 
hideg szó; a szigorú, összeráncolt homlok nem a bizalom 
és ragaszkodás fölkeltésének és erősítésének eszközei! 
Őrizkedjék a lelkész attól is, hogy egyik családnál a má-
sikban fölfedezett hiányokat, fogyatkozásokat szellőztesse 
és bírálgassa; hírhordóvá ne legyen, de még csak ne is 
láttassák annak, mert így nem hogy megnyerné a gyüle-
kezeti tagok bizalmát, de csakhamar még elveszti azt a 
bizalmat is, a mit csak úgy elolegeztak neki. Ugyan me-
lyikünk járatna házába olyan orvost, a ki itt is, ott is 



elfecsegné bár kellemetlen, de orvosolható bajainkat? 
Őrizkedjék még a látszatától is annak, mintha kicsinyes 
avagy talán kárörvendő kíváncsiság vezetné csupán. De 
ne legyen titkos rendőr se; az inquisitori leselkedés gyű-
löletes! Az igazi jóindulat, a szelid és mégis komoly lel-
készhez illő tapinta'osság meg fogja súgni minden egyes 
esetben, hogy mikor menjünk, milyen hangon és mennyit 
szóljunk. 

Hogy félre ne értessünk, meg kell jegyeznünk, hogy 
a szóban forgó látogatásoknak a lelkész iránt való bizo-
dalom fölkeltése csak alárendelt céljuk, a mennyiben e 
bizodalom nélkülözhetetlen eszköz a lelkészre nézve Isten 
országa terjesztésében. E szerint hát nem az a főcél, hogy 
a lelkész magát megkedveltesse, magát dicsértesse, hanem 
hogy jóravaló munkája által Istennek szerezzen tisztelő-
ket. Már Nagy Gergely megmondta, hogy ellensége az a 
Megváltónak, a ki azt kivánja, hogy jó munkájáért a 
Megváltó helyett őt szeresse a gyülekezet; mert az a 
szolga is, a kivel a vőlegény az ő ajándékait elküldi, 
gondolatban házasságtörés vétkébe esik, ha mennyasszony 
szemeinek tetszeni igyekszik. Aachelis pedig azt mondja: 
gondolja meg jól a lelkész, hogy mindazt a tiszteletet és 
szeretetet, a mit ő a gyülekezetben a saját részére keres, 
az Űr Krisztustól rabolja el. A ki ilyen tisztelet és szere-
tet után áhítozik, az teljesen alkalmatlanná teszi magát 
a lelkigondozói hivatalra . . . A hűséggel és krisztusi sze-
retettel gyakorolt lelki gondozásnak lehet és az is lesz a 
következménye, hogy néhány gyülekezeti tagnál elenyész-
nek azok az előítéletek, a miket a hivatal és annak vi-
selője iránt tápláltak; hogy a hozzájuk emberiesen köze-
ledő lelkész elveszti szemükben a visszataszító birői 
nimbust s több efféle; lehet és az is lesz a következmény, 
hogy a gyülekezeti tagok becsülni és szeretni tanulják 
lelkészüket és szeretetüket örömest ki is nyilvánítják neki. 
Ezt a következményt azonban mindenkor a leglelkiisme-
retesebben fel kell használnia mint puszta eszközt a célra, 
a lelki gondozás egyetlen egy céljának elérésére. (Aache-
lis : 4-48.) 

Bármily becsületes munkát végezzünk is hát s bár 
mily szép legyen is munkánk eredménye, ne azt várjuk 
meg, hogy hozzánk térjenek meg az emberek hálálkodó, 
tömjénező szavakkal, hanem a Jézus Krisztus példája 
szerint azt várjuk meg, hogy térjenek meg az Istenhez 
és neki adjanak dicsőséget! Luk. XVII: 18. 

Pápa. Kis József. 

I S K O L A Ü G Y . 

Egy ú j paedagogiai mű. 

Közoktatási rendszerünk két véglet közt ingadozik 
évek óta; mindegyik végletnek támadtak szellemes szó-
szólói, fanatikus követői. A egyik az az auctoritativ erény, 
mely a családra, községre vagy államra bízza a gyerme-
kek oktatását; a másik az az ellenkező véglet, melynek 
érdekes apostola ma Tolstoj Leo. 

Tolstoj elmélete, a mint ezt három könyvében: 
»Szabadság az iskolában*, a »Jaszneja Poliona iskolája« 
és a »Közoktatásügy fejlődése Oroszországban* címek 
alatt kifejtette, a gyermekek szabadságának a végletekig 
hajtott tisztelete. Addig megy ez, hogy a gyermeknek 
kénye-kedvére bízza, menjen-e vagy ne iskolába, hogy 

mely órában menjen és távozzék, azt tanulja, a mi neki 
tetszik; földre vagy padra üljön, járjon vagy mozdulatlan 
maradjon stb. Tolstojnál a tanítónak nincs joga ellenmon-
dani a gyermek akarata teljesülésének, ő nem gátolhatja 
szabadsága tökéletes kifejtéséért, nem azért, mintha min-
den ténye jónak vagy közömbösnek lenne tartható, hanem 
mivel a gyermeknek módjában van magától észrevenni 
hibáit, önként moralizálni magát, a mivel tisztelni tarto-
zunk benne azt a jogot, hogy kövesse lelke öszteneit. 

Nem nehéz kimutatni, hogy mindkét homlokegye-
nest ellenkező felfogás alapjában hamis, mert egyfelől a 
tanítvány szabadságának teljes elfojtását, másfelől korlát-
lanságát eredményezi, tehát iskolai anarchiát és szaba-
dosságát. 

E két irány közt foglal helyet egy igazán alapvető 
mű, mely a spanyol Berratól, a buenos-ayresi iskolák 
főfelügyelőjétől jelent meg a mult évben. »Resumen de 
las Reyes naturale, de la enscuanza* címmel, a melyben 
a neves paedagogiai író a közoktatás pozitív és tudomá-
nyos törvényeit próbálja rendszerbe önteni, mint az már 
egy régebbi művében, az »Apsintas para in curso de 
pedagogiá«-ban is megkisérlette. Kimutatva a nevelés 
észszerű alapját és különböző alkalmazásait. 

Kezdi a nevelés jogán és kelendőségén, azután hu-
szonegy paedagogiai törvényben foglalja össze a nevelés-
tudomány elveit, a szerint a mint azok a tanítványokra, 
az oktatás módjára és programmjára, az oktatásügy szer-
vezésére, az órák számára és tartamára s a fegyelemre 
vonatkoznak. 

A tanítványokra vonatkozó törvények. Ilyen kettő van 
az universalitás és az opportunitás törvénye, melyeknél 
fogva mindenkinők tanulnia szükség, hogy egyéniségét 
kifejthesse, tanulnia kell főkép első és második gyer-
mekségében. 

A programmra vonatkozó törvények. Ezek a tel-
jesség, a párhuzamosság, az arányosság, egység és koor-
dináció, logikai rend és fokozatosság követelményei. Az 
első követelmény megkívánja, hogy minden rendes fog-
lalkozás tárgya legyen az oktatásnak, melyet az egyesek-
nek önmaguktól kell űzni, Önmagokért és családjokért. 
A második pont értelme, hogy minden tárgy elméletben 
és gyakorlatban taníttassék; a harmadiké, hogy mindegyik 
a kielégítendő szükség irányában. Továbbá minden tár-
gyat ügy kell beosztani, hogy a tanítványok, a tanulmá-
nyok egy bizonyos folyamában a tüneményeket, a dol-
gokat és tényeket észleljék további folyamában azokat 
osztályozzák, majd ismét törvényeit kutassák, és végül 
ismereteiket alkalmazzák. Ez az egység és koordináció 
követelménye. Viszont a logikai rendé az, hogy minden 
tárgy részei logikai sorban rendeztessenek el; a fokoza-
tosságé pedig, hogy az oktatás a tanítványok testi és 
értelmi fejlődéseihez képest nyerjen kibővülést. 

Tizennyolc törvényét állapítja meg tovább Berra az 
oktatás módjának. Ezek a tágyiasítás, a specificatio, a 
logikai rend, a nyomozó rend, a folyamatosság, a koor-
dináció, az összevetés, az egybevágás, a methodikus al-



kalmazkodás, a gyakorlat, az elsajátítás, az ismétlés, a 
halmozás, az elegendőség, a fegyelem, az okmagyarázat, 
az autonómia, az útmutatás és a formák simulásának 
törvényei. Röviden összefogva a következő szabványok 
fűződnek ezen elvek érvényesítéséhez. A tanító mütana 
feltárgyiasítsa azt a tárgyat, melyről akarja, hogy tudo-
mást szerezzenek, vagy annak hiányában utánzását, gra-
phikai rajzát, leírását. A tanító specificálja vagyis külön-
böztesse meg azon tárgycsoportokat, melyeket meg akar 
ismertetni. Segítse ki a csoportokat logikai rendben. So-
rozza azokat úgy és ebben a rendben, a melyben a té-
nyek oka, hatása vagy egymásutánisága kitűnik. Ez el-
rendezésben legyen folyamatosság. Rendezze és ossza be 
a tárgyát úgy, hogy a tanítvány egyszer a tényeket és 
tüneményeket lássa, másszor azokat osztályozza, harmad-
szor törvényeiket kutassa, negyedszer pedig az ismereteit 
alkalmazza. Kombinálja a tanító az oktatást oly tárgyak-
kal, melyek összevetve könnyebben megtanulhatók, mint 
szétkülönítve. Minden esetnél az a képesség alkalmaztas-
sék, melylyel természetszerűleg sajátítunk el valamely 
ismeretet, vagy az az orgánum, melylyel bizonyos dolgot 
természetszerűleg hajtunk végre. Alkalmazzunk minden 
képességet a megismerendő tárgyhoz természetszerűleg 
illő methodus szerint. Legyenek maguk a növendékek 
azok, kik a képességeket alkalmazzák s a megfelelő mó-
dokat megfigyelik. A tanítványok ismételjék leckéiket. A 
leckeismétlés akkor történjék, mikor még az előbbi leckék 
hatása el nem mosódott. A leckék sora addig tartson, 
míg csak az elérni vágyott nevelési vagy oktatási ered-
mény el nem éretett. A tanítványok figyeljék meg az 
általok kifejtett testi vagy értelmi munkát. A tanító ser-
kentse tanítványai szorgalmát oly okokkal, melyek alkal-
masok a jellem erkölcsi átalakítására, valamint a gyakor-
lati kritérium formálására. A tanító szoktassa hozzá 
tanítványait, hogy autonóm módon dolgozzanak és fékez-
zék magukat. Irányozza tanítványai instructió magavise-
letét. Érintkezzék növendékeivel úgy, hogy beszédmódja 
alkalmazkodjék a kitűzött célhoz. 

Az oktatás szervezésének alapjául vett hármas gon-
dolatot Berra a társas formában, a fejlettségben és együt-
tességben nevezi meg. A tanítványoknak collective kell 
tanulniok. A tanulók csoportjait eszerint kell megalkotni, 
hogy mindegyik magába foglalhassa azokat, kik ugyan-
azon fokú fejlettséggel bírnak, minden csoportot együttes-
sen kell oktatni. 

Elegendőség, váltakozóság és folytonosság a föltételei 
a leckeidők tartamának. Minden lecke, szorgalmi idő vagy 
tanév legyen instructiv, tartson addig, míg sikere lehet. A 
leckeidő megszakítandó, ha a tanítványok kimerülnek, de 
a pihenés ne tartson addig, hogy az oktatás elveszítse 
eredménye folytonosságát. 

Végre a fegyelemnél négy szempont igényel szem 
előtt tartást. A jól érzés, az autonomia, az aránymutatás 
s az okozatosság. Érezzék a tanítványok magukat jól, 
nyugodtan és elégedetten. Élvezzék szabadságukat a mun-
kában s az iskola kormányzatában. Irányozza a tanító 

a gyermekek autonóm cselekvését úgy, a mint az az ok-
tatás és nevelés céljának megfelel. Irányozza oly okokkal, 
melyek erkölcsileg és sikeresen folynak be növendékei 
elhatározására. 

Ez a rendszere Berra nagy müvének. Talán szük-
séges sok benne a kategória s nem elég egyszerű a pae-
dagogia. Bármint legyen is, bizonyos, hogy egy rendszeres 
tudományos egész, mely elejétől végig öntudatosan van 
feltárva. —r. 

T Á R C A . 
O m á r C h a j j á m . 

(Bodenstedt.) 
Omár Chajjám, a híres asztronom, 
Vizsgálta az égboltot behatón. 
De hajh, hiába, szeme bár bejárta 
A mindenséget, Istent nem találta. 
S mert csalódását el nem titkolá, 
Görbén néztek a jó papok reá. 
Tanácsba gyűltek, elveszejtni őt 
S szent szorongásban a birák előtt 
Imígy beszélve léptek fel könyörgőn: 

Oh Maleksah! hatalmas úr a földön, 
Egy ember, Omár Chajjám a neve, 
Igaz hitünknek esküdt ellene, 
Mint nisaburi csillagismerő 
A természetben Istenünkre ő 
Nem bírt akadni. Romlásunk ez ember. 
Óh nagy király ! Az éltét még ma vedd el. 

Felel a sah: Ha eljön perce itt lenn, 
Úgyis magához szólítandja Isten. 
Sok szép időt hagyott kutatva hátra, 
Kereste Istent s eddig nem találta. 
Legyen. De ám ki az, ki jót mer állni, 
Hogy ezután sem fogja megtalálni ? 
Eddig csak az Ész szemével kereste, 
Ám ez kevés még Isten-ismeretre. 
Ki tudja, a hit mily csodát mivel, 
Ha látni kezd majd a sziv szemivel ? 
Közel s távolból nézte a világot, 
De csak burok s nem mag, mit benne látott. 

Ezért tudása sohsem volt elég, 
De hátha úgy intézi majd az ég, 
Hogy bölcs fejére fáradalmi bérül 
A hitnek koronáját kapja ékül ? 
Nem, nem, ez embert hagyjátok, hogy éljen, 
Lelkén a fényt hadd váltsa fény szivében. 
S vezesse át az útra őt, a melyre . 
Minket vezérelt Isten nagy kegyelme. 
Szavát a papok némán hallgaták, 
S mély főhajtással állottak odább. 

Várnai Sándor. 



MISSZIÓÜGY. 
Az araerikai m a g y a r ref. misszió, 

(Az Amerikában működő magyar ref. misszionáriusoknak a magyar-
országi ev. ref. egyház egyetemes konventjéhez intézett emlékirata). 

Idők multával, a mint az anyagi, úgy a szellemi 
szükségletek is szaporodnak. 

Századunkban, a melyet a villanyosság századának 
szoktak nevezni, a mire tegnap még csak nem is gon-
doltunk, az ma már nyújtogatja félénk karjait, holnap 
pedig már mint égető szükségnek orvoslásáról kell gon-
doskodnunk. Nem sejtett viszonyok előre nem látott álla-
potokat teremtenek s ezek az állapotok szigorúan köve-
telik a hozzájuk való alkalmazkodást. 

Volt — nincs! Ez a sorsa mindennek, a mi és min-
denkinek, a ki nem akar alkalmazkodni az új viszo-
nyokhoz. 

És ez áll a vallások történetében is. 
Korunkban a lelki szükségletek még inkább meg-

szaporodtak, mint az anyagiak. De míg az anyagi szük-
ségletek kielégítéséről ma már óriási mérvben gondoskod-
nak s ezen a téren bámulatosan foglalkoztatják az emberi 
elmét, a mely nem is késik csodásabbnál csodásabb alko-
tásokat teremteni: addig az ezen téren való foglalkozta-
tása az elmének háttérbe szorítja a vallást. És ma ott 
állunk, hogy akadnak emberek, a kik azt állítják, hogy 
a vallás elcsenevészíti a tudományt. 

Kétségtelenül szomorú dolog ez s nem jelenthet 
semmi mást, mint azt, hogy Jézus hitvallása még ma 
sem birtoka valóban a keresztyénségnek. 

A megváltozott viszonyok s az így támadt szükség-
letek s magának a Jézusnak hitvallása indítanak minket, 
amerikai magyar ref. misszionáriusokat arra, hogy midőn 
az amerikai magyar ref. missziónak eddigi működéséről 
jelentést teszünk a Méltóságos és Fotiszteletű Konventnek : 
egyszersmind röviden körvonalazzuk azokat a teendőket, 
a melyek az új viszonyok között szükségképen nehezed-
nek az anyaegyház vállaira. 

Hiszszük, reméljük, hogy midőn jelentésünket tudo-
másul veszi a Méltóságos és Fotiszteletű Konvent, kéré-
seink tárgyalásánál meg fog emlékezni Pál apostolról, ki 
ezt módja: »Cselekedjetek jól mindenekkel, főkép pedig 
a ti hiteteknek cselédeivel*. 

I. 

Az az egyház, a melynek segítségével az amerikai 
magyar ev. ref. misszió, megindult, a »Reformed Church 
in the United States« nevet viseli. 

Ennek az egyháznak belmissziói bizottsága, a Board 
of Home Missions a General Synod megbízása folytán, 
már 1890-ben összeköttetésbe lépett a budapesti skót 
misszionáriussal. Nt Moody András úrral, abból a célból, 
hogy az amerikai magyar reformátusok számára ajánljon 
egy alkalmas egyént, a ki kész és alkalmas legyen arra, 
hogy tengerentúlra vándorolt testvéreit legeltesse az úrnak 
szép és kies mezején. Moody úr, Jurányi Gusztávot, ak-
kor pápai főiskolai tanárt ajánlotta, a ki nagy nyelvis-
mereteinél fogva igen alkalmas volt arra, hogy itt a mesz-
sze idegenben végezze azt a felséges munkát, a mely 
abban áll, hogy a hazát cserélő, de nem szivet és érzel-
met változtató testvéreit megtartsa annyi drága vérrel 
megszentelt szent vallásunkban. 

Jurányi Gusztáv 1890. október 1-én foglalta elállá-

sát Clevelandban, Ohio állam fővárosában, hol nagyszámú 
magyarság telepedett le. 

A következő év július havában jött Amerikába Ko-
vács János, a ki Pittsburgban helyeztetett el. 

Cleveland és Pittsburg tehát azok a helyek, a hol 
először adott hálát Istennek saját anyanyelvén az Ame-
rikába bevándorolt magyar református. 

Hogy a hivek vallásos érzelmének fellángolása nem 
szalmaláng volt, igazolja az, hogy nemsokára templom-
építésre is gondoltak. Alkalmas helyiséget szereztek s mind 
a két helyen fölépült az Úrnak háza, a mely valódi bir-
tokát képezi az amerikai magyar reformátusoknak, a hol 
az örömnek és jólétnek napjaiban hálás szívvel imádkoz-
hatnak ; a bánatnak és szerencsétlenségnek napjaiban pedig 
senkitől nem háborgatva sirhatják el könyeiket. 

Nem volna hű a kép, ha megfeledkeznénk Mount 
Carmel, Pa., tótajkú reformátusságáról, a kik már 1888-ban, 
tehát előbb, mint maga az amerikai ref. egyház gondolt 
volna az ügygyei, lutheránus atyánkfiaival megkezdték a 
templomépítést. Nagy kár azonban, hogy ezen testvéreink 
elmerültek az Amerikában borzalmasan dühöngő pán-
szlávizmus hálójába. 1893-ban jött ki Ferenczy Ferenc, 
most pittsburgi misszionárius. Egy ideig segédlelkész volt 
Kovács János mellett s mikor Kovács átment Canadába, 
Assinaboiaba, akkor az ő helyét Ferenczy Ferenc foglalta 
el Ő rendezte a pittsburgi egyháznak szétzilált viszonyait. 
A templomépítésre felvett kölcsön törlesztését megkezdette; 
az elhanyagolt isteni tiszteleteket pontosan megtartotta s 
a pittsburgi és vidéki magyar reformátusok között ma 
már szépen működő egyletet szervezett. 

Jurányi Gusztáv, ki most a mult év július elejétől 
Trentonban működik, 1893. októberben a Board of Home 
misszionsné! bejelentette lemondását clevelandi misszio-
náriusi állásáról, de a board kérésére, még egy évig ott 
maradt, hogy a templomépítést befejezhesse. 

Mikor a clevelandi egyházközség misszionáriusi állá-
sának betöltése szükségessé vált, Moody úr közvetítése 
folytán Harsányt Sándor jött Clevelandba, a ki munkál-
kodását ott és a vidéken most is folytatja. 

Az érdeklődés az amerikai református egyházban 
mind nagyobb lett. 1894-ben a szükséges vizsga sikeres 
letétele után, elismerték misszionáriusnak Dókus Gábor, 
South Norwalkon, Conn., élő honfitársunkat, ki odahaza 
levita volt s 1894. december 9-én föl is szentelték s meg-
bízták a south norwalki és bridgeporti egyházak ellátá-
sával. A missziói bizottság, főleg Ferenczy Ferenc és 
Harsányi Sándor kérelmezései következtében, még itt sem 
állott meg, hanem 1895. júniusban három magyar ref. 
missziói állomás felállítását mondotta ki, ú. m. a new-
yorkit, trentonit és mount carmelit. 

A trentonit és new-yorkit mindjárt be is töltötte. 
Előbbibe behelyezte, saját kérelmére, Jurányi Gusztávot, 
utóbbira pedig Demeter Bertalan, volt sárospataki szeniort 
választotta meg. A mount carmeli állásra pedig úgy intéz-
kedett board, hogy a titkár (Rew. T. Barkley, Gettysburg, 
Pa.) és Ferenczy Ferenc lépjenek érintkezésbe a sáros-
pataki theologia akadémia tanári karával és Moody úrral 
s alkalmas egyént ajánljanak. így jött ide Kala^say Sán-
dor. a sárospataki akadémia s.-tanára és alkönyvtárnoka. 

A munka tehát az elmúlt év Őszén, miután a meg-
érkezett új misszionáriusok is felszenteltettek, szélesebb 
körben indult meg s azóta halad minden a maga útján, 
az apostol által kivánt ékességgel és szép renddel. Ez idő 
szerint tehát van az Egyesült-Államok területén hat ma-
gyar ref. missziói központ, a melyek a következők: 

I. Cleveland, 0., misszionárius: Harsányi S. Missziói 
egyházak: S. Chicago, Ashtabula, Toledo, Fairport, Lorain, 



Jobs, Dillonvale, Whiting. Lélekszám, körülbelül: 1000. Az 
anyaegyház alapíttatott: 1891-ben. Temploma fölépült 
1894-ben. Van ref. ifjúsági és női egylete. Nagy buzga-
lommal épít ez évben egy lelkészlakot. 

II. Pittsburg, Pa., misszionárius : Ferenczy F, Misz-
ssiói egyházak: Leisenring, Van Meter, Peryopolis, Mingo, 
Niles, Irvin. Lélekszám: 500. Az anyaegyház alapíttatott: 
1891-ben. Temploma felépült 1893-ban. Van egy hét osz-
tálylyal bíró egyházi és segélyző egylete s rendes lelkész-
lakkal bír. 

III. South Norwalk Conn, misszionárius: Dókus 
Gábor. Lélekszám: 150. Alakult 1893-ban; temploma föl-
épült 1896-ban. Társegyház Bridgeport, alakult 1894-ben, 
lélekszám: 500. Templomépítése folyamatban, legközelebb 
önálló egyházzá lesz. 

IV. Trenton, N. J., misszionárius: Jurányi G. Lé-
lekszám : 200. Templomépítésre a gyűjtés folyamatban van. 
Van templomi és segélyző egylete. 

V. New-York, N. Y., misszionárius: Demeter B. 
Missziói egyházak: Passaic, Yonkers, Haverstraw, Tom-
kins Cove. Lélekszám: 300. Templomépítésre a gyűjtés 
folyamatban. 

VI. Mount Carmel, Pa., misszionárius : Kalassy S. 
Missziói egyházak-. Scranton vidéki, Wilkesbarre-Wyoming 
vidéki. Lélekszám 350, Mount Carmelben van 110 tótajkú 
lélek és 80 magyar. Mindkét egyháznak van segélyző egy-
lete s a tótoknak a lutheránusokkal közös temploma. 
Wilkesbarre-Wyoming vidékén egy új magyar ref. tem-
plom építésére a gyűjtés folyamatban. 

Hat év alatt, íme, ennyi az eredmény. 
Ez a kimutatás igazolja azt, hogy hitsorsosaink el-

fogadták a nyújtott jobbot s a kik itt élünk, bizonyságot 
teszünk arról, hogy sokszor nagy áldozatokkal tesz bizony-
ságot a magyar ref. arról, hogy ragaszkodik Ősei vallá-
sához. S az amerikai ref. egyház méltányolja is ezt a 
buzgóságot anyagi és erkölcsi támogatást nyújtván a gyer-
mekkorát élő missziónak. 

Igaz, hogy ebből a támogatásból az a haszon fog 
háramlani az amerikai ref. egyházra, hogy azoknak iva-
dékai, a kiket most segélyez, hálás tagjai lesznek majd 
egykoron. 

Mi magyar reformátusok azonban mindenkoron nem-
csak egyszerű köszönettel, hanem a legnagyobb hálával 
is tartozunk amerikai testvéreinknek, a lelki gondozás elő-
mozdításáért, a melyet anyagi áldozattal is elősegít. A 
magyar ref. misszióra az egyes synodok (egyházkerületek) 
a következőképen fizetnek. 

Eastern Synod 1000 dollár. 
Potomac » 500 » 

Pittsburg » 450 
Ohio » 400 » 

Noríh Western Synod . . . 250 » 

Gentral Synod . . . . . 200 » 

Germán Synod of the East . 140 » 

Synod of the Interior . . 90 2> 
Összesen 3030 dollár. 

Ez összegből mi, már itt működő misszionáriusok, 
a következő segélyt kapjuk: 

Jurányi Gusztáv 
Ferenczy Ferenc 
Harsányi Sándor 
Demeter Bertalan 
Dókus Gábor 
Kalassay Sándor 

400 dollár. 
550 
475 
600 
350 » 
400 » 

E számok sokat bizonyítanak s mindenekfelett iga-
zolják azt, hogy az amerikai angol és német reformátu-
soknál a magyar ref. misszió nagy rokonszenvnek örvend 
s pártfogó egyházi hatóságunktól, jövőben még többet vár-
hatunk. 

így az amerikai ref. egyház krisztusi érzülete foly-
tán vált lehetségessé az, hogy Amerika földén a magyar 
református is édes anyanyelvén dicsérheti az égnek és 
földnek hatalmas urát, Istenét. így vált lehetségessé az, 
hogy többé nekünk sem kell szégyenlenünk magunkat 
más nemzetiségek és vallásfelekezetek előtt. Itt minden 
nemzetiség és vallásfelekezet alapított már egyházat, mikor 
a magyar ref. még teljesen idegennek érezte magát ebben 
a gyorsan élő világban. Minden más nemzetiség és fele-
kezet gondoskodott arról, hogy legalább az a talpalatnyi 
hely legyen valóban az övé ebből a nagy világból, a hol 
az Istennek háza áll. Csak a magyar reformátusnak nem 
volt, hol fejét lehajtaná ! 

Istené a hála, hogy ma van! 
így változtak az idők, így szültek az új viszonyok 

új szükségleteket, a melyek új kötelességeket rónak a 
magyarországi helv. hitvallású egyházra. 

Szerencse, hogy ezek a kötelességek még csak szellemi 
természetűek s anyagi áldozattal nem járnak. De ha még 
ezzel járnának is, szerény véleményünk szerint, ezt a 
missziót fel kellene tartani. Statisztikai adatok igazolják 
ugyanis azt, hogy az Amerikába való kivándorlás évről-
évre nagyobb mérveket ölt. Ezzel az ügygyei ma már 
komolyan számolniok kell a magyarországi vallásfeleke-
zeteknek s ezek között a mi egyházunknak is. Számol-
nunk kell azért, hogy a mit odahaza elveszítünk, azt itt 
szerezzük vissza; de számolnunk kell másodszor azért, 
hogy azokat, a kik csak néhány évre (s a legtöbb épen 
közöttünk van ilyen) jönnek nehéz munkával keresni 
aranyat, azok megőriztessenek az itten lépten-nyomon 
tapasztalható lélekvásárlási hajszától; s végül számolnunk 
kell azért, hogy az az áldozatkészség, a melynek a felső 
egyházmegyék jegyzőkönyvei oly sok szép tanúbizonysá-
gát mutatják fel, valahogy ki ne aludjék a mi népünk 
szívéből. Hozhatnánk fel még több okot is, de elég erő-
seknek tartjuk ezeket is arra, hogy a Méltóságos és Fő-
tiszteletű Konvent, látván testvéreinknek igaz buzgóságát, 
el fogja ismerni hivatalos testületnek az amerikai magyar 
ref. egyházmegyét, s e testülettől s annak tagjaitól sem 
vonja meg nagybecsű erkölcsi támogatását s ez idő sze-
rint kegyeskedik azokra nézve határozatokat hozni, a 
melyeket emlékiratunk második részében lesz szerencsénk 
kifejteni. 

Összesen 2775 dollár. 

B E L F Ö L D . 

A reformátusok konvent je . 
Az április 1-én tartott ülésben a közalapból követ-

kező egyszersmindenkori segélyeket szavazott meg a 
konvent: 

I. Dunamelléki egyházak: Tordince 100 forint, Be-
sence 50, Új-Mindszent 40, Nagy-Váty 50, Tésenfa 40, 
Kun-Félegyháza 80, Nyim 40, Bábony 40, Miszla 40, 
Megyer 40, Szent-Endre 50, Duna-Bogdány 50, Vác-Har-
tyán 50, Hatvan 50, Dab 40, Bonyhád 50, Magyar-Hi-
dasd 50, Rác-Hidasd 30, Báta 50, Kölesd 50, Szedres 40, 
Csabdi 40, Csákvár 50, _ Doboz (Fehérm.) 40, Fejérvár-
Acsa 40, Vaál 50 frt. Összesen 26 egyház 1250 frt. 



I. DunamelléJci lelkészek: Rácz Márk, habarei lel-
kész 60 frt, Füstös János bottykai 1. 50 frt. Összesen két 
lelkész Í10 frt. 

II. Dunántúli lelkészek: Juhász József varsányi 
lelkész 50 forint, Nagy János borii 1. 40, Göbel Gerzson 
a.-fegyverneki 1. 30, Somogyi Lajos kis-kálnail. 40. Süttő 
Lajos magyar-szomajomi 1. 40, Jóba József magyar-atádi 
leik. 30, Varga Dezső hencsei 1. tanító 30, Nagy Lajos 
nagy-marosi 1. 40, Czike János jókai 1. 40, Csiba Mihály 
marcelházai 1. 50, Galambos László réthei 1. 40, Kocsis 
József alsó-szőllősi 1.-t. 50, Petes Endre alistáli 1. 40, Nagy 
Lajos simontornyai 1. 40, Puskás István csőszi 1.40, Antal 
Lajos aszári 1. 40, Fáncsik János naszályi 1. 50, Márton 
Tamás csoóri 1. 40, Szabó Pál szt-antalfai 1. 50, Szent-
Mihályi József monoszlói 1. 50 frt. Összesen 20 lelkész 
830 forint. 

II. Dunántúli egyházak: Bori 60 frt, F.-Pél 40, Horhi 60. 
Kis-Kálna 40, Nagyod 40, Nemes-Oroszi 50, Pózba 50, Kis-
Korpád 60, Nemes-Kisfalud 50, Magúar-Lad 50, Nagy-
Maros 60, Alsó-Szőlős 60, Jóka 40, Patas 50, Réthe 50, 
Lajos-Komárom 70, Simontornya 50, Berhida 60, Őri-
Szt-Péter 50, Senyeháza 70, Kéttornyúlak 40, Homok 
Bögöde 70, Peér 50, Héregh 50, Lábatlan 50, Szend 70, 
Naszály 50, Csép 50, Balaton-Füred 60, Monoszló 50, 
Várpalota 60 frt Összesen 31 egyház 1660 frtot. 

III Tiszáninneni egyházak : Biste 60 frt, Böőd 50, 
Buzita 50, Abauj-Csány 50, Abauj-Csécs 40, Felső-Kézs-
márk 50, Fony 50, Alsó-Láncz 50, Nyiri 50, Radvány 50, 
Reste 50, Szala 30, Szeszta 40, Abaúj-Szina 50, Pető-
Szinye 60, Tornyos-Németi 40, Aranyos 50 Sály 50, Bánhor-
vát 60, Damak 40, Disznós-Horváth 50, Kápolna 50, Ládbes-
senyő 40, Nekézsen 50, Gicze 50, Alsó-Kálosa 80, Leke-
nye 50, Nasztraj 70. Radnót 50, Komjáti 70, Szilas 50, 
Szögliget 70, Szőlős-A rdó 40, Varbócz 50, Ny arád 50, 
Nagy-Szeretva 70, Bacska 50, Király-Helmecz 50, Le-
lesz 50, H.-Mád 50. Monok 70, Takta-Kenéz 60, Tisza-
Tokaj 70, Tolcsva 70, Vis 70, Csernahó 30, Garany 50, 
Kazsu 40, Legenye 60, Miglész 40, Mihályi 40, Nagy-
Bári 50, Nagy-Toronya 60, Tussá 50, Szőílőske 40, Va-
sárhely 50 frt. Összesen 56 egyház 2890 frtot. 

III. Tiszáninneni lelkészek : Biró János kovácsvágási 
1. 30 frt, Jakab János szend-szalai 1. 30, Kiss József hejcei 
1. 40, Kőrössy József vilyi 1. 40, Szaniszló Pál, felső-novaji 
1. 50, Ujj József kázsmárki 1. 40, Barna Gvuía sajó-iván-
kai 1. 40, Demeter János martonyii 1. 50, Eperjessy Fe-
renc mályinkai 1. 50, Kis Károly runyai leik. 40, Osváth 
Dániel ragálytrizsi lelkész 40, Vajányi János páskaházi 
lévita 30, Kapossy György jabloncai 1. 50, Péter József 
szőlős-ardói 1. 50, Ragályi Géza szádellői 1. 50, Benedek 
János felső-reviscsei 1. 40, Kiss László bátfai 1. 40, Pazar 
István iskei 1. 50, Rásky Endre vajkóc-mátyóci 1. 50, 
Id. Szakai István n.-szeretvai 1. 40, Fürjész Tamás lukai 
leik. 40, Kovács János vámos-újfalui 1. 40, Kun Miklós 
monoki 1. 40, Nagy Károly legyesbényei 1. 50, Nagy Ká-
roly szomotor-vécsei 1. 40, Pálóczy József h.-mádi 1. 40, 
Réthy Pál golopi 1. 40, Sallay Sándor erdő-horvátii 1. 50, 
Sohajda János király-helmeci 1. 40, Török István lácai 
leik. 40, Babarék Dániel nagy-ráskai 1 50, Erdélyi Sán-
dor magyar-jesztrebi 1. 40, Kádár János legenyei 1. 50, 
Molnár István lasztóci 1. 40, Persenczky János nagy- és 
kis-tornyai 1. 50, Soltész Gyula kis-ráskai 1. 50, Stephán 
Mihály csernahói 1. 30, Szegő Béni zempléni 1. 50. Sztan-
kovics Lajos kis-bárii 1. 40, Ujlaky János tussai h.-lelk. 
30 frt. Összesen 40 lelkész 1700 frtot. 

IV. Erdélyi egyházak : Alpestes 30 frt, Harró 40, 
Zalatna 40, Csombord 40, Maros-Gombás 30, Mező-Zach 60, 

Istvánháza 30. Szász-Ujfalu 30, Maros-Kapud 40, Hadrév 30, 
Magyarókerek 40, Alsó-Jára 30, Farnos 30, Sárvásár 30, 
Damos 30. Jákótelke 30, Zsobok 50, Györgyfalva 40, 
Sülelmed 30, Tasnád-Szántó 30, Szilágy-Magyar-Valkó 30, 
Monó 30, F.-TöŐk 40, Ormány 40, Esztény 30, Feketelak 40, 
Tacs 30, Abafája 40, Görgény-Szentimre 30, Bala 30, 
Maros-Jára 40, Unoka 30, Erdő-Csinád 40, Szál telek 40, 
Csikfalva 30, Szővérd 30, Hagymás Bodon 50, Böő 30, 
Moson 30, Tompa 30, Havadtő 30, Bere 30, Szász-Dá-
nyán 60, Alamor 50, Balázsfalva 60, Kis-Solymos 40, 
Magyar-Péterfalva 30, Ujszékely 30, Ége 30, Kis Bacon 30, 
Nagy-Ajta 30,.Kilyén 30, Erősd 30. Árapatak 30, Körös-
patak 25 frt. Összesen 55 egyház 1935 frtot 

IV. Erdélyi lelkészek : Botha Sándor bácsii 1. 25 frt, 
Péter Albert n.-rápolti 1. 30, Bertalan József 30, Sófalvy 
Miklós damos-jákótelki 1. 30, Id. Szakács János m.-létai 
leik. 40, Barabás Árpád, magyarókereki 1. 35, Bari Zsig-
mond körösfői leik. 25, Kősa Károly sztána-farnosi I. 30, 
Demeter Gyula nyárszó-sárvásári 1. 25, Nagy Albert györgy-
falvi 1. 30, Fejér Ferenc lompérti 1. 25, Ferenczy Endre 
monói 1. 25, Kovács Ferenc tasnád-szántói 1. 30, Bara-
bási Lajos völcsöki 1. 25, Vass Lajos rátoni 1. 30, Nagy 
Imre kendi-lónai 1. 25, Nagy József kérői 1. 25, Almási 
Sámuel felső- és alsó-töőki 1. 25, Gáspár Sámuel alsó-
szóváthi 1. 25, Máté György szépkenyerü-szentmártoni 
leik. 25, Keresztesi Gyula sófalvi 1. 25, Imre István szász-
újős-fűzkúti leik. 50, Lőrinczi Miklós mező-újlaki 1. 30, 
Szőts Ákos jedd és maros-szentgyörgyi 1. 25, Veress 
József galambodi 1. 40, Derzsi Dénes mező-kölpénvi 1. 30, 
Kiss Pál hagymás-bodoni 1. 30, Lőrinczi Lajos csikfalvi 
leik. 30. Kiss Ferenc gegesi 1. 25, Vizi János csejdi 1. 30, 
Vajda Károly száltelki lévita 30, Vass Ferenc magyar-
sülyei 1. 30, Böjtbe Miklós szászkisalmási 1. 25, Fazakas 
Sándor szász-dányáni 1. 30, K. László Simon magyar-
lapádi 1. 40, Kelecsényi Károly alamori 1. 40, Adorján 
László héjasfalvi 1. 25, Böjthe Sándor szolokmai 1. 30, 
Bedő András bikafalvi 1. 25, Kádár Domokos égei 1. 30, 
Bartha Imre száldobosi 1. 25, Pálfi Elek nagv-ajtai lé-
vita 20, Gyenge András miklósvári lévita 20, Jancsó Elek 
pákéi 1. 30, Benedek Ignác bitai 1. 30, Csiszér Zsigmond 
káinoki 1. 30, Demeter Mihály szotyori 1. 20 frt. Össze-
sen 47 lelkész 1360 frtot. 

V. Tiszántúli egyházak: Buda-Ábrány 40, Hajdú-
Dorog 30, Mártonfalva 30, Nagy falu 40. Nyír-Acsád 30, 
Bánfalva 30, Földeák 30, Fűzes 30, Kúnágota 30, Nagy-
Szredisztye 30, Ref-Dombegyháza 40, Szent-Heléna 40, 
Szkúlya 30, Balazsér 30, Barkaszo 30, Bereg-Som 30, 
Surány 30, Búcsú 30, Gecse 30, Halábor 30, Kajdanó 30, 
Kis-Bégány f>0, Macsola 30, Nagy-Bégány 30, Rafajna-
Ujfalu 30, Sáros-Oroszi 4-0, Uj-Dávidháza 50, Zápszony 30, 
Fugyi 30, Hegyköz-Száldobágy 30, Kőrös-Nagy-Rév 40, 
Ér-Adony 30, Gálos-Petri 30, Mónus-Petri 30, Apagy 40, 
Benk 30, Encsencs 40, Gemzse 30, Ibrony 30, Kis-
Léta 30, Mihálydi 30, Mogyorós 30, Petneháza 30, Piri-
cse 30, Rákóczi 70, Tisza-Inoka 30, Tisza-Nagy-Rév 40, 
Bábony 40, Fekete-Ardó 30, Tisza-Keresztúr 40, Tisza-Uj-
lak 40, Tivadar 30, Garbolcz 30. Kak-Szentmárton 30, Misz-
tótfalu 30, Nagy-Hodos 30. Nagy-Kolcs 30, Sárköz 30, Sza-
mos-kóród 30, Bere 30, Csomaköz 30, Domahida 30, Ér-
Dengeleg 30, Iriny 30, K.-Szentmiklós 30, Papos 30, 
Parasznva 40, Belényes-Ujlak 50, Csermő 40, Ménes-
Gyorok 60, Pankota 40, Szentleányfalva 40, Borzova 30, 
Dara 30, Fülpös Darócz 50. Geberjén 30, Hermánszeg 30, 
Istvándi 40, Komlódtótfalu 30, Majtis 30. Nagy-Gécz 40, 
Puszta Darócz 40, Rápolt 30, Ricse 30, Szamos-Becs 30, 
Szamo -Újlak 30, Tatárfalva 40, Zsarolyán 30 frt. ösz-
szesen 88 egyház 2990 frtot. 



V. Tiszántúli lelkészek: Fodor Benjámin h.-dorogi 
]. 30, Nagy Bertalan, skulyai 1, 35, Somogyi Lajos 
b.-sámsoni 1. 35, Veres István füzesi 1. 30, Batta Ferdi-
nánd nagy-bégányi !. 30, Bánóczi Endre muzsalyi 1. 30, 
Bereczky János hetei 1. 35, Bereczky József bereg-újfalui 
1. 30, Boros Sándor sáros-oroszii 1. 30, Dajka Ignác ha 
ranglábi 1.-t. 30, Darcsi Miklós borzsovai 1 40. Dávid 
Lajos kigyósi 1. 30, Deli Tamás tivadari 1. 30, Jászter 
József m.-jánosii 1. 30; Kiss Péter benei 1. 30, Lánczy 
József halábori 1. 30, Miklós József macsola-gecsei 1. 30, 
Nemes Ferenc bucsui 1. 30, Peterdi Pál suránvi 1. 30, 
Sütő Miklós kajdanói 1. 30, Szikszay Kálmán rafajna-
újfalvi 1. 30, Tariska Lajos balazséri 1. 35, Bokros Bene-
dek h. k. száldobágyi 1. 40, Csuka Ferenc apát-keresztúri 
1. 30, Debreczeni László f.-ábrányi 1. 30, Egressy Imte 
kolyi 1. 30, Jakab József ér-adonyi 1.30, Nagy Sándor 
poklos-teleki 1. 30, Szabó József alsó-vedres-ábrányi 1. 30, 
Száthmári János monos-perii elők. 25. Bakos Pál szakolyi 
I. 25, Barcsa Endre piricsei 1. 30, Erdélyi Imre ramocsa-
házai 1. 30, Görömbei István eserepes-kenézi 1. 30, Ke-
resztesi Sándor nyír-madai 1. 40. Molnár Miklós bákai 
1. 30, Nagy István gemzsei 1. 30, Nagy Kálmán lövő-
petrii lelkész 30, Nemes István petneházai lelkész 30, 
Nemes Menyhért székelyhelyi 1. 40, Pásztor István kálló-
semlvéni 1. 30, Porzsolt Ádám tisza-szent-mártoni 1. 30, 
Tóth Gábor nyír-bogdányi 1. 30, Papp Károly rákócii 1.40, 
Deák Mihály tisza-keresztúri 1. 30, Győrffy Ede gödény-
házai 1. 30, Sárkány Lajos feketeardói 1. 30, Szabó Jó-
zsef péterfalvai 1. 40. Szekeres Sándor forgólányi 1. 30, 
Szép Ferenc tisza-újhelyi 1 30. Balajthy Károly szamos-
koródi 1. 30, Barkász Albert méhteleki 1. 40, Bodor Pál 
tisza-bereki 1. 30, Gál Péter sárközi 1. 40, Hajdú Albert 
szatmár-udvarii 1. 30. Hajdú Zsigmond batizi • I. 40, 
id Kürthy Károly garbolci 1. 30, Melegh Albert kőszeg-
remetei 1. 30. Pásztor István magosligeti 1. 40, Kéry Pál 
paposi 1. 30, Szabó Menyhért kaplonvi 1. 25, Túrócy 
Gyula parasznyai 1. 30, Kócsa Károly pankotai 1. 40, 
Csépke Péter ricsei 1. 30, Csiszár István zsarolyáni 1. 30. 
Jakab Antal penyigei 1. 40, Kormány Károly borzovai 
1. 30, Lossonczy Gusztáv komlódtótfalui 1. 30, Nagy Ber-
nát cégény-dányádi 1. 30, Nyiri Gyula rápolti :1. 40, Pász-
tor Lajos angyalosi 1. 30, Szőke József nagy-géci 1. 30 frt. 
Összesen 72 lelkész 2295 frtot. 

Április 2-án a mult napi ülés jegyzőkönyvét hite-
lesítvén, tudomásul vette a konvent az államsegélyben 
részesített középiskolákról, az államsegélyekről való szá-
madásokról, az egyházi közalapot illető 100,000 frt állam-
segélynek az Í896. évre történt utalványozásáról, a cse-
kély fizetésű lelkészeket illető 33,000 frt államsegélyéről 
stb. szóló kultuszminiszteri átiratokat, melyeket Tóth 
Sámuel főjegyző olvasott fel. 

Ezek bemutatásának során Fejes István alkalmat 
vett magának arra, hogy kérdést intézzen a konvent el-
nökségéhez az iránt, hogy jött-e már ' válasz a vallás- és 
közoktatási minisztertől a konvent ama mult évi fölter-
jesztésére, melyben a prot. lelkészek fizetésének állami 
kiegészítését, az 1848; évi XX. t.-c. alapján törvényhozási 
intézkedés alakjában sürgeti ? Teszi ezt — úgymond — 
azért, mert határozottan meg van győződve arról, hogy 
az egész prot. egyház lelkészi kara kiváló érdeklődéssel 
kiséri a konvent tanacskozásait, várva, hogy a tervezett 
államsegély ügyében mit fog ez végezni. Sürgős életbe-
vágó kérdés ez, mert a prot. lelkészek helyzete napról-
napra tarthatatlanabb, s mert ők épen ettől a konventtől 
remélik sorsuk javításának előmozdítását. Épen azért a 
konvent nem is fejezheti be üléseit a nélkül, hogy e 
fontos ügyben valami tájékozást ne nyújtson. Keri tehát 

az elnökséget, hogy az nyílt ülésben tegyen jelentést ez 
ügy jelenlegi állapotáról, mert ő ettől a választól teszi 
függővé a további intézkedések iránt teendő javaslatát. 
Fejes J. kérdésére az elnökség nevébén Tisza Kálmán 
felelt. Előadta, hogy a mult évi konvent határozata értel-
mében felterjesztés intéztetett a kultuszminiszterhez, kitől 
azt kérték, hogy a lelkészek fizetésének 600, illetőleg 
800 frtra való kiegészítését törvényhozásilag eszközölje. 
De nemcsak ez a felterjesztés tétetett meg, hanem ő maga 
is többször szóba hozta ezt az ügyet s létesítését sürgette 
az illetékes helyen, úgy hogy most, midőn a hozzáinté-
zett kérdésre feleletet ad, határozottan elmondhatja, hogy 
— bár a felterjesztésre írásbeli választ nem kapott az 
elnökség — mégis az ügy olyannyira előrehaladott, hogy 
az erre vonatkozó törvényjavaslat már csaknem egészen 
kész van s mint közvetlenül az illetékes miniszter-
től értesült, nem lehetetlen, hogy az a legközelebbi jö-
vőben a törvényhozó országgyűlés elé kerül. S biztosítja 
különben is a kérdezőt arról, hogy az elnökség, miként 
eddig megtett minden tőle telhetőt ez ügy sikeres és gyors 
elintézésére, úgy ezután is teljes erejével közremunkál 
arra nézve, hogy a prot. papi testület szűk anyagi hely-
zetben levő tagjain a törvényhozó testület minél előbb 
segítsen. Fejes István a feleletet megnyugvással tudomá-
sul vette s indítványára a konvent hálás köszönet nyil-
vánítása mellett jegyzőkönyvbe vétette. 

Gr. Degenfeld Józsefnek a napi rendre vonatkozó 
előterjesztése után Molnár Béla. a Bukovinszky-alapítvány 
ügyében érkezett két miniszteri leiratot olvasta fel, melyet 
a konvent tudomásul vett. A karcsai egyház mütörténeti 
szempontból igen becses templomának segélyezése ajánl-
tatik a vall. és közokt miniszternek. 

Ezután a közigazgatási bizottság jelentése tárgyal-
tatott. Molnár Béla, a bizottság jegyzője bejelentette, hogy 
a bizottság elnökévé Szász Domokos püspök választatott. 
A konvent tudomásul vette. 

Érdekes eszmecserére adott alkalmat az Amerikában 
működő magyar reform, misszionáriusoknak a konventhez 
beterjesztett azon emlékirata, melyben arra kérik a kon-
ventet. hogy nyújtson nékik segédkezet és erkölcsi támo-
gatást arra nézve, hogy az amerikai magyar reform, gyü-
lekezetek szorosabb kapcsolatba léphessenek az anyaor-
szág reform, egyházával, még pedig akként, hogy ennek 
fenhatósága alatt alakítta.ssék meg az amerikai reform, 
egyházmegye, mely aztán egyik szerves részét képezné a 
hazai egyháznak; küldjön továbbá misszionáriusokat s 
kérik, hogy ezeket, kik úgyis Magyarországon nyerték ké-
pesítésüket ,fogadja kebelébe; terjeszsze ki rájok is a hazai 
lelkészek minősítési törvényét s engedje meg nekik, hogy 
ők is tagjai lehessenek a magyar reform, egyház lelkészi 
Özvegy-árva gyámintézetének. Kiemeli az emlékirat, hogy 
az északamerikai »Reformed Church« segítsége és védelme 
alatt már hat missziói egyház szerveztetett, hogy az ottani 
hatóság (Board of Home Missions) hozzájárulásával külön 
magyar reform, egyházmegye alakult, melynek hívei s 
gyülekezeted napról napra mindinkább szaporodnak. Ezek-
nek alapján a bizottság azt indítványozza a javas-
latban, hogy miután az ottani reform, magyarok lel-
készeiket innen kapják, vegye be őket a magyar reform, 
egyház kebelébe a konvent s részesítse kellő erkölcsi tá-
mogatásban, de mielőtt ezt teszi, kérje egyházszervezetük 
beküldését. Br. Vay Béla igen örvendetesnek találja az 
amerikai hittestvéreknek és honfitársaknak a mi hazai 
egyházunkhoz való közeledését s bár nem kívánja, hogy 
a konvent azonnal eleget tegyen minden kérésüknek, de 
kötelessége felemelni szavát' az amerikai magyaroknak 
általunk történő támogatása érdekében. Minden aggoda-



lom nélkül küldhet a konvent misszionáriusokat, mert 
hisz azt az egyes kerületek már eddig is megtettek B<r-
náth Elemér szintén örömmel vesz tudomást az amerikai 
magyar reform hívek azon egyházias és hazafias törek-
véséről, hogy a magyarországi egyetemes református egy-
házzal szerves összeköttetésbe óhajtanak lépni, de más-
felől szükségesnek tartja megemlíteni, hogy a kérelem 
teljesítése némileg a nemzetközi jogot is érinti. Mert bele-
avatkozni a más államban levő egyházak ügyeibe akként, 
hogy azok a mi fenhatóságunk alatt álljanak, minden 
előleges megfontolás nélkül, elhamarkodott dolog lenne, 
melylyel megsérthetnők esetleg az amerikai államjogot 
s ezt — már csak az ottani testvérek érdekében is — 
kerülnünk kell. Ezért egyelőre csak az erkölcsi támogatás 
nyújtását indítványozza; György Endre, gr. Degenfeld 
József és Tisza Kálmán hozzászólása után a konvent ki-
mondotta, hogy az amerikai magyar reform, egyházakat 
kész a legmesszebb menő erkölcsi támogatásban részesí-
teni, tagjait testvéreinek tekinti, számukra küld misszio-
náriusokat s ezeknek ott eltöltött és töltendő éveit beszá-
mítja ; de másfelől, mivel az egyházjogi kapcsolat megis-
merése okvetlenül szükséges arra nézve, hogy szervezetileg 
is összeköttetésbe léphessenek, felszólítja a künn működő 
misszionáriusokat, hogy ügy a saját egyházuk, mint az 
őket támogató »Reformed Church* szervezetét hivatalosan 
dokumentálják; a konventi elnökséget pedig felhatalmazza 
arra, hogy ezt a határozatot az amerikai misszonáriusok 
kérésére velők hivatalosan közölhesse. 

A tiszáninneni egyházkerület javaslatára a konvent 
új egyházi névtár szerkesztése végett felhívja a kerülete-
ket, hogy az arra szükséges adatokat szedjék be s az 
egész ügyet bízzák az Elnökségre, mely annak idején ki 
fogja nevezni a névtár szerkesztőjét. Azt a másik javas-
latát pedig az egyházkerületnek, hogy a millennium emlé-
kére a magyar prot. egyház történelmét a konvent meg-
írassa, a Prot, írod. Társaságnak ajánlja figyelmébe. 

Az orsz. tanári nyugdíj ügyében azon előterjesztést 
teszi a tiszántúli kerület, hogy az 1894. évi XXIII. t.-c. 
3. §-ában a középiskolai tanulók létszáma után megsza-
bott illetéket az 1894/94. iskolai évtől követeli, a vallás-
és közokt. miniszter, holott a kerület tanárai s köztük 
épen a debreceniek 1895. február hóban lépvén be a 
nyugdíjintézetbe, az 1894/95. iskolai évben az illetékeket 
be nem szedhették. Az előterjesztés értelmében a konvent 
elhatározta, hogy az 1894/59-ik évi illetékek elengedése 
végett felír a miniszterhez. 

A reform, tábori lelkészek címezése és egyházható-
sági szervezése ügyében — illetékes helyről jött megke-
resés folytán — kimondatott egy felíratnak intézése a 
kultuszminiszterhez az iránt, hogy eszközölje ki a hadügy-
miniszternél azt, hogy a közös hadsereg reform, lelkészei 
ne csupán »evangelikus«-oknak címeztessenek, hanem a 
törvényes »evang. reformált*-aknak, továbbá, hogy szün-
tesse meg a reform lelkészeknek administratio tekinteté-
ben az ág. evang. főnök alárendeltségét, hanem inkább 
részükre az ág. hitv. evang. tábori superintendens mintá-
jára »evang. reform, tábori superintendenség«-et vagy 
»senioralus«-t szerezzen. 

A közjogi bizottság által előkészített ügyekről Karap 
Ferenc nyug. kúriai bíró referált, bejelentette első sorban, 
hogy e bizottság űjonnan alakult s elnökévé dr. Darányi 
Ignác, előődójává Karap Ferenc választatott meg. Azután 
az esperes és egyházmegyei gondnok helyettesítése ügyé-
ben a tiszántűli egyházkerület felterjesztése tárgyaltatott, 
mely hosszá vitát idézett elő. A felterjesztés előzménye 
az volt, hogy a tiszántúli egyik egyházmegyének, a szat-

márinak esperese beteg levén, helyette Biky Karoly tanács-
biró jelent meg a kerületi gyűlésen, mely őt azonban nem 
fogadta el, illetve neki szavazati jogot nem adott. A szat-
mári egyházmegye ekkor egyrészt megfelebbezte az egy-
házkerület határozatát, másrészt körlevélben tudatta a 
többi egyházmegyékkel a kerület méltatlan eljárását, a mi 
azián arra indította a tiszáninneni kerületet, hogy felter-
jesztést nyújtson be a helyettesítés kérdésének tisztázására. 
A közjogi bizottság azt javasolja, hogy az esperes és gond-
nok helyettesítése zsinati törvény útján szabályoztassék. 
Addig az egyházkerületek mostani gyakorlata maradjon 
érvényben. A tiszáninneni egyházkerület gáncsoló felter-
jesztése mellőztessék. 

A vitát gr. Degenfeld József kezdte meg, ki erős 
szavakkal ítélte el a tiszáninneni kerület azon eljárását, 
hogy illetéktelenül beleavatkozott egy másik kerület olyan 
dolgába, a mely kizárólag az ő saját belügye s indítványozta, 
hogy a tiszáninneni kerület felterjesztése azzal az indoko-
lással adassék vissza, hogy egyik egyházkerület nem illeté-
kes a másik belügyeibe való beavatkozásra. Bernáth Elemér 
rövid megjegyzése után Kun Bertalan kifejtette az okot, 
mely a tiszáninneni kerület e felterjesztés megtételére 
késztette. Elmondta, hogy az ő kerületében — már régi 
szokás szerint —- az esperest és gondnokot a tanácsbirák 
is helyettesíthették s így előttök feltűnő volt a debreceni 
eset, mely a felterjesztésre alkalmat adott. Tisza Kálmán 
elvi szempontból helyteleníti, hogy egyik kerület a másik 
belügyeibe beavatkozzék. A konvent elfogadta a közjogi 
bizottság javaslatát Tisza Kálmán ama módosításával, hogy 
a tiszáninneni felterjesztés, mint más egyházkerület bel-
ügyeibe való illetéktelen beavatkozás, mellőztessék. Elha-
tározta egyúttal a konvent, hogy miután az esperes- és 
gondnok-helyettesítés egyházi törvényeinkben még nincs 
szabályozva, ezt a kérdést a legközelebb összeülő zsi-
natra az egyházkerületek által előkészítteti. 

Néhány — a közjogi bizottság által előkészített — 
kisebb fontosságú ügynek letárgyalása után Szabó János 
esperes a missziói ügyekről referált, felolvasván a missziói 
bizottság terjedelmes jelentését. E jelentés szerint a ref. 
egyház missziói Szlavóniában, Horvátországban és Romá-
niában, hasonlóképen a belterületi körlelkészségek szépen 
fejlődnek s csak az a kár, hogy újabb missziók szerve-
zésére most még nincs kellő anyagi erő — A konvent 
tudomásul vette a bizottság jelentéseit és elfogadta annak 
javaslatait. 

A stóla-ügyet Széli Kálmán terjesztette elő. Szerinte 
a stóla-értéket 10 évi átlagban a következőképen állapí-
tották meg a kerületek: 

A stóla összege 

a tiszáninneni kerületben . . . 
a dunántúli » . . . 
a dunamelléki nem terjesztette be 
az erdélyi kerületben . . . . 
a tiszántúli » . . . . 

Ennyit mutatnak ki az egyes kerületek, a mi hozzá-
vetőleg megegyezik a lélekszám tízszerese által krajcárok-
ban nyert számmal. Ugyanis ; 

Az esketési stóla a lélekszám 3-szorosa, 
a keresztelési > » 3- > 
a temetési » » » 4-szerese. 

Összesen a lélekszám 10-szerese. 

12,022 frt — kr. 
24,594 » 81 » 

39,765 » 59 » 
91,843 » 05 » 



Tekintettel az egyes kerületek népességére, hennök 
a stóla értéke következőleg határozható meg: 

nepessege 
A dunamelléki ker. 370,928 
A dunántúli » 240,045 
A tiszáninneni * 242,720 
A tiszántúli » 949.963 
Az erdélyi 373,315 

a stóla 
37,992 frt 28 kr. 
24,004 » 50 » 
24.270 » — » 
94,996 » 30 > 
37,331 » 50 kr. 

Ezen adatok alapján javasolja, hogy a lelkészek 
összes stóla-jövedelme a lélekszám tízszerese szerint álla-
píttassék meg, az egyházak pedig utasíttassanak, hogy 
igyekezzenek ezeket megváltani, a mi által lehe'ővé lesz, 
hogy a lelkészek minden funkciót stóla nélkül végezzenek. 
A konvent elfogadta a javaslatot. 

A tökesegélyek tárgyalásánál elhatározta a konvent, 
hogy az egyszermindenkori segélyezést, mely csak pilla-
natnyi segítséget nyújt, jövőre kevesbíti s e helyett a tőke-
segélyezést igyekszik minél inkább fejleszteni. Ezzel az 
ülés véget ért. 

Az egyetemes konvent tanácskozásai negyedik és 
utolsó napján György Endre az ev. ref. iskolák vagyoná-
nak nyilvántartása ügyében tett indítványt, melyet azon-
ban a tanügyi bizottság nem tart kivihetőnek egyfelől 
azért, mert ehhez egy állandóan működő apparatus lenne 
szükséges, másfelől pedig azért, mert az egyházak köze-
geit nem akarja egy újabb s a mellett nehézkes statisz-
tikai összeállítással terhelni. Miután azonban kívánatos, 
hogy a körülbelül 10 millió frtot meghaladó iskolai va-
gyonnak némi összeírása legyen, azt javasolja a bizottság, 
hogy az elemi iskolák vagyonát illetőleg kéressék át a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól a tanfelügyelők 
által már hivatalosan végzett összeírás. A mi a közép-
iskolák vagyonát illeti, ezekre nézve a kormány részéről 
most folyik az összeírás, s azért elég. ha a kerületek fel-
szólíttatnak, hogy annak eredményét egyidejűleg az egye 
temes tanügyi bizottságnak is beküldjék. 

A halasi egyházi adó ügyében a közokt. miniszter-
nek az egyházkerület határozatát megsemmisítő rendelete 
ellenében — a közigazgatási bizottság javaslatára — a 
konvent kimondotta, hogy kérelmet intéz a vallás- és köz-
oktatásügyi magas kormányhoz a megsemmisítő rendelet 
visszavonása végett, mert hiszen a vitás adóösszeg az új 
zsinati törvények jóváhagyása és életbeléptetése előtt a 
régi törvények alapján vettetett ki s az új törvényeknek 
nem lehet visszaható erejök. 

A közalapi végrehajtó bizottság előadója, Kenessey 
Béla előterjesztése folytán a konvent a közalapi segélyekre 
nézve új kérvény-íveket állapított meg. — Radácsi György 
határozatot kér a tiszáninneni kerület ama felterjesztésére, 
mely a lelkészek segélyezésének rendezésénél az össze-
írásból kimaradt segédlelkészek ügyét is a kormány figyel-
mébe ajánlani kéri. A konvent Tisza Kálmán indítványára 
kimondja, hogy ebben a tárgyban intézkedni nem tartja 
szükségesnek. — Néhány csekélyebb fontosságú ügy elinté-
zése után Kun Bertalan hálaadó imája bezárta a kon-
ventet. Tisza Kálmán világi .elnök röviden köszönetet 
mondott a konventnek; ennek részéről pedig Szász Károly 
püspök mondott az elnökségnek meleg hangon köszönetet 
a tanácskozások bölcs és tapintatos vezetéséért s ezzel 
befejezte ez évi üléseit a magyar ev. ref. egyház egyete-
mes konventje. 

Takaró Imre. 

IRODALOM. 
** A világ története. Irta: Földes Géza. I. Ára 

fűzve 70 kr., kötve 90 kr. Budapest. Lampel R. (Wo-
dianer) kiadása. Szerző könyvét polgári és felsőbb leány-
iskolák számára írta Mindenütt tekintettel volt a finomabb 
női lelkületre; a harc, a háborúk helyett inkább a mű-
veltség mozzanatait emelte ki. Szorosan ragaszkodott a 
miniszteri tantervhez de nem a betűhöz, a szellemhez. 
Bátran elmondhatjuk, hogy Földes könyve legjobb törté-
nelmi kézi könyveink közé tartozik. Nyelve szép, tiszta 
magyar. A mellett világos, értelmes és szabatos. Nem 
markol sokat, de a mihez fog, arról élénk, alapos, hű 
képet nyújt. Ánvagát szépen kidolgozott olvasmányokban 
tárja a tanuló-ifjúság elé. Szerző a régi sablontól eltérő-
leg új úton halad. A valláserkölcsre mindenütt kellő tekin-
tettel van. A könyv minden sora elárulja, hogy szerzője 
puritán kálvinista. Ne legyen protestáns leányiskola, mely-
ben Földes talpraesett világtörténelmét ne használnák. 
Felfogása tiszta, emelkedett, szelleme egészséges. Igazán 
örülhetünk, hogy leányaink valahára egy igazi jó tan-
könyvhöz jutottak. Melegen ajánljuk, úgy a nagytiszt, lel-
készek. mint a t. tanárok figyelmébe. (B. J.) 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című illusztrált munkából most jelent meg a 78-ik 
füzet, a melyben Gracza György az aradi vár megvéte-
lét, a júl. 2-iLi komáromi csatát s ezzel összefüggő ese-
ményeket beszéli el. Igen érdekes a füzetnek a Görgey 
megsebesülésére vonatkozó része. A füzet képei ezek: 
Egy térkép-melléklet. Gróf Kreith József népfelkelő vezér. 
Klapka utolsó napi parancsa, melyet 1849. okt. 3-ikán 
sajátkezűleg írt. A váci ütközet 1849. július 17. Részlet 
az 1849. aug. 2-ikán vívott debreceni csatából. A nagy 
munka most már gyorsan befejezéséhez közeledik; remél-
hetőleg 5 - 6 füzettel véget ér. 

** »A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
t é n e t i é n e k (Lampel Róbert Wodianer F. és fiai buda-
pesti kiadócég kiadásában) 59-ik füzete, mint e nagy-
szabású millenniumi emlékmű harmadik kötetének utolsó 
előtti füzete egészen a dicső emlékezetű szabadsághősnek, 
II. Rákóczy Ferencnek van szentelve. Régi magyar dicső-
ségről olvasunk a hazaszeretet ama utolsó lángjával, 
melynek fénye után csakhamar bekövetkezett a hosszú-
hosszú sötétség. I Lipót császár-király 49 évi uralkodása 
után sírba szállt s fiát, l. Józsefet koronázzák meg nagy 
pompával. Az 59-ik füzet illusztrációi: A egyik külön 
műmelléklet a szentgotthárdi csatát ábrázolja egykorú 
rajz után kettős nagyságú lapon. A másik II. Rákóczy 
Györgyöt mutatja be lóháton, szintén egykorú rajz után 
reprodukálva. A többi szövegképek ezek: II. Rákóczy 
Ferenc gyermekkori arcképe. II Rákóczy Ferenc arcképe. 
Szathmár. II. Rákóczy Ferenc 1704-iki manifesztumának 
előlapja. Ugyanannak kezdőlapja. Tokaj. Kurucok előőrsön. 
II. Rákóczy Ferenc libertása. II. Rákóczy Ferenc poltu-
rája. I. József koronázása alkalmával tartott tornajáték. 
Pozsony. 

** Gyász- és sírbeszédek. Csáki István nagyszo-
kolyi (Tolnamegye) ref. helyetteslelkész 57 halotti prédi-
kációt, oratiót és sírbeszédet tartalmazó két kötet »Gyász-



és sírbeszédek* eímü munkája kötetenként 1 forintjával 
kapható szerzőnél, valamint Kókai Lajosnál Budapesten. 
Szerző III. és IV. osztályú lelkészeknek és segédlelkészek-
nek egy kötetet 60 kr. kedvezményes áron ad; porto 
10 krajcár. 

** Über die Phánomenologie des sittl ichen 
Bewusstseins E. v. Hartmanns. Eine kritische Dar-
stellung seiner Moralprincipien. Inauguraldissertation einer 
hohen philos. Fakultát zu Leipzig von Julius Martin Wal-
5ser, cand. rev. min. hung. Leipzig. 1897. 83. 1. Szerző, 
dr. Walszer Gyula volt eperjesi hitjelölt s jelenleg iglói 
evang. helyettes lelkész Hartmann ethikájának morálprinci-
piumait teszi kritikai vizsgálódásainak tárgyává, neveze-
tesen ismerteti »monisticus«, »vallásos« és » absolut* er-
kölcsi főelvét. A doktori értekezés a Leibniz optimismusa 
és Schoppenhauer pessimismusa közötti ellentétből indul 
ki s kimutatja, hogy Hartmann ethikája a legszervesebb 
összefüggésben van az »Unbewusst bölcseletének* meta-
physikájával. Hartmann ethikája a keresztyén üdv- és 
megváltás tanának teljesen pessimistikus átalakításával 
végződik. A dissertationak legmaradandóbb részlete annak 
kritikai része, a melyben Hartmann ethikáját a keresz-
tyén vallásos erkölcsi világnézetének fényénél bírálja. Csu-
dálja annak morálprincipiumait, mélyen járó psychologiá-
ját, gazdag élettapasztalatát s körültekintő emberismeretét, 
de korholja annak pseudomorális pessimismusát. Az erköl-
csiség ez állásponton »csak a szenvedés és megváltás 
útjának megrövidítésére vonatkozó munkásság*, nem pedig 
»Isten országának egyéni és társas építése*, mint a ke-
resztyénségben. E pessimismus valóságos pathologikus 
»Katzenjammere« az életnek s a tudománynak. A disser-
tatio nagy gonddal, szép németséggel, élénk előadással, 
mélyreható philosophiai ismerettel és szilárd keresztyén 
hittudattal van megírva. Örvendünk rajta, hogy ethikai 
kérdést választott, mert újabban nálunk is kezd fokozódni 
az érdeklődés a philosophiai ethika problémái iránt. Foly-
tassa e téreni munkásságát magyar nyelven is, mert nagyon 
kevesen vagyunk. Doktori címéhez gratulálunk, jövő mun-
kásságától még sokat várunk. Szolgáljon vele hazánknak 
és egyházunknak egyaránt! (sz.) 

: * Sürgős kérelem l Azokat a nagytiszteletű 
lelkész urakat, kik az árvaházi naptárak és val-
láserkölcsi olvasmányok leszámolását még eddig 
nem küldték be, t isztelettel kérjük, szíveskedjenek 
minél előbb elszámolni, miután az árvaegyletnek 
és a protestáns irodalmi társaságnak viszont mi 
is számolni tartozunk. Budapesten, 1897. április 
1-én. Kiváló tisztelettel HORNYÁNSZKY VIKTOR 
könyvkiadőhivatala Budapesten V., a M. T. Aka-
démia épületében. 

E G Y HÁ Z. 
A eura pastoraíis a vegyes házasoknál az üj 

házassági törvény óta kétszeres fontosságú, mert a tör-
vény a gyermekek vallására nézve egyességet engend a 
házasságra lépő feleknek. A felekezetközi helyzetről érde-
kes képet nyújtanak a »Statisztikai Havi Közlemények« 
februári füzetében foglalt hivatalos adatok, E szerint 1897. 
február hónapjában 28,918 házasságot kötöttek Magyar-
országon. E frigykötések között vegyes házasság volt 2401. 
A vegyes házasságok között összesen 383 esetben történt 

meg, hogy a házasulok között a gyermekek vallása iránt 
külön megegyezést kötöttek és pedig oly értelemben, hogy 
mindkét nemű gyermekek az apa vallásában fognak föl-
neveltetni 184, oly értelemben pedig, hogy az anya val-
lásában 199 esetben. A 383 megegyezés a vallások sze-
rint következőkép oszlik meg: 248 a római katholikus 
vallásra, 26 a görögkatholikusra, 20 a görögkeletire, 35 az 
ágostaira és 54 az ev. ref. vallásra; az unitáriusra és 
zsidóra egy sem. Területi eloszlás tekintetében legtöbb 
vegyes házasság a fővárosban (128). továbbá Pest (104), 
Szabolcs (113) és Zemplén (117) vármegyékben köttetett. 
Az összes vegyes házasságok között 31 oly vegyes házas-
ság volt, a melyet keresztyén és zsidó felek kötöttek egy-
mással (ebből 12 eset a fővárosban). Az összes keresz-
tyén-zsidó házasságok közül 14 esetben a vőlegény, 
17 esetben pedig a menyasszony volt zsidó. Megegyezést 
a születendő gyermekek vallása iránt 10 esetben kötöttek, 
valamennyiben a keresztyén fél vallásának javára. — A 
prot. egyházak helyzete itt sem valami kedvező. A vonz-
erő csekély. Nem a terjeszkedés, de az összezsugorodás 
útján vagyunk. Ám azért csak halogassuk az intensivebb 
vallásoktatást, az ifjúság vallásos gondozásba vételét, a 
a hitébresztés és hiterősítés munkáját. Majd rá érünk 
arra még! Mire való volna az az evangelizáció?! Hadd 
hulljon a férgese (?) 

A debreceni ev. ref. egyházmegye e hó 6—7-ik 
napján tartotta gyűlését Debrecenben Dávidházy János 
esperes és Nadányi Miklós gondnok elnöklete alatt. A 
gyűlésen apróbb, házi ügyeket intéztek el. A tanítói korpótlé-
kok ügyében fölír a megye a konventhez: hasson oda, 
hogy a megajánlott korpótlékok ellenében az állam az 
egyház antorom jogait ne csorbítsa. Wolaffka Nándor 
ellen vallássérelmet terjesztett fel. (J.) 

A hódmezővásárhelyi ev. ref. egyház tanácsa 
évkönyvet adott ki, mely e nagy gyülekezetünk 1892— 
1896-dik évi állapotrajzát foglalja magában. A 45 lapra 
terjedő füzetet, melynek ára 20 kr., néhány kép díszíti, 
nevezetesen néhai Miklovicz Bálint lelkész, néhai Kovács 
Ferenc főgondnok és neje, Nagy András János és Oláh 
Ferenc arcképe, továbbá az új templom képe. A füzet-
ben az egyház kormányzatára, isteni tiszteleti rendjére, 
népiskolájára és főgimnáziumára, jótékony egyesületeire 
(»Jótét*, »Református nőegylet«), továbbá a népességi és 
vagyoni viszonyokra, a nevezetesebb eseményekre vonat-
kozó adatok és a jövőre való teendők olvashatók. A val-
láserkölcsi élet, a vallásoktatás s különösen a házassági 
rend ismertetésére is kiterjed a füzet; e tekintetben helyes 
utasításokat ad az egyháztagoknak, midőn figyelmezteti 
őket, hogy vegyes házasságban a »református félnek 
kötelessége szilárdan és hűséggel megállani a maga jogai 
mellett s arra törekedni, hogy a gyermekek általában 
reformátusok legyenek*. Nagyon tanulságos lett volna, ha 
e tekintetben az eddigi tapasztalatokat és statisztikai ada-
tokat is közzé tette volna a füzet. Az egyház 28 városi 
és 14 tanyai iskolát tart fenn, melyekre évenkint 27,446 fo-
rintot fordít. Van egy államilag (13 ezer frttal) segélye-



zett főgimnáziuma is. melyben 12 rendes és több mellék-
tanár működik s melynek fentartása a mult évben 
45,428 frt 83 krba került. A »Jótét* nevü egyesület a 
szegény tanulókat segélyezi ruhával és tanszerekkel s a 
gyülekezeti árvák gondozását tervezi. A Ref. nőegylet a 
»Jótét« egyesület női osztályaként működik. Az egyházi 
adózás párbérből (1 frt 50 kr.) s az állami egyenes adók 
16°/ 0-ából áll, mely címen az egyház mintegy 25 ezer fo-
rintot vesz be. Az egyháznak nagyobb adományokat és 
hagyományokat juttattak : néh. Nagy András János 187 
hold földet, néhai Kovács Ferenc 86 ezer forintot, Oláh 
Ferenc közel 5 ezer forintot orgonára stb. Legközelebbi 
teendőkül kijelöli az Évkönyv: az újvárosi templom föl-

. építését, az ótemplomi fiúiskola kiépítését, a régi főgimn. 
épület átalakítását és az új templom belsejének renová-
lását. De egyszersmind azt is hangsúlyozza, hogy a kül?ő 
építés mellett »komolyan kell immár foglalkoznunk egy-
házi beléletünk javításával is, mert ez nem áll arányban 
a külsőkért hozott áldozatokkal. Ezt bizonyítja az is, hogy 
az évenként mintegy 95 ezer frtra menő kiadásokból az 
összes lelkészi szolgálatokért 840 írtnál több nem fordít-
tatik. — Az érdekes és tanulságos Évkönyv érdemes az 
elolvasásra és az elmélkedésre. Megtaníthat arra, hogy az 
egyház külső életének virágzása mellett a belső élet ápo-
lására is ép oly szükség van, különben nincs egészséges 
egyházi élet. 

I S K O L A . 

Konfirmációi emlékül és vizsgái jutalmul me-
legen ajánljuk a,lelkészek és tanítók pártoló figyelmébe 
a MPIT Magy..Prot. Irodalmi Társaság) ^Koszorú* 
című valláserkölcsi, kiadványait, melyekből eddig XXX fü-
zet jelent meg. A MFIT igazgató-választmánya többfelől 
kifejezett óhajtásra gondoskodott róla, hogy az eddig meg-
jelent füzetek két csinos kötetben kötve is megszerezhetők 
legyenek a társulat főbizományosánál, Hornyánszky Viktor 
könyvkiadó hivatalában. A kötetek 15—15 füzetből áll-
nak s egyenként 80 — 80 krért rendelhetők meg. 

A debreceni kollégium válság előtt. Az ősrégi 
intézet, a magyar protestantismus egyik büszkesége, a kor 
folyton növekvő igénye és követelése, valamint a közok-
tatásügy legközelebbi szép fellendülése következtében sú 
lyos anyagi körülmények közé jutott. E körülmények közül 
való szerencsés kibontakozásra alig látszik más út előtte, 
mint az államscgéhj kérése, ha dicső múltjához, központi 
helyzetéhez, szép tradícióihoz és messze terjedő hírnevé-
hez méltó akar maradni és bele nem nyugszik azon álla-
potba, hogy az államsegélylyel rövid idő alatt hatalmasan 
fölemelkedett vidéki iskolák mögött foglaljon helyet. A 
kollégium jövedelme magában véve elég tekintélyes ugyan, 
de ezer és ezer alakú szükségleteihez képest ma már 
kevés. Sajnos, csak regeszámba mennek a főiskola mesés 
gazdagságáról elterjedt vélemények és legfölebb csak azon 
naiv emberek előtt találnak hitelre, a kik a mai kor kö-
veteléseivel tisztába nincsenek. A jövedelmek fokozása 
lehetetlennek látszik, még a protestáns őserőnek, az áldo-
zatkészségnek igénybevétele mellett is, mert hiszen — 

fájdalom — ez a forrás kiapadófélben van s vagy a meg-
sokasodott helyi szükségleteket kell kielégítenie, vagy ha 
folyása távolabb tart, akkor is olyan tóban enyészik el, 
melynek ingoványain lidércfények (pl. a prot. egyetem 
eszméje) bolyonganak. Létező tanintézeteket regenerálni, 
mint a tapasztalás mutatja, az áldozatkészség ma már 
pusztán sehol sem képes s ebben — valljuk meg — nem 
csekély része van az emberek ama mai felfogásának is. 
hogy a nevelés ügye par excellence állami föladat, tehát 
a veszélyben forgó intézetek megmentése is az állam 
kötelessége Az anyagi erők elégtelensége miatt Debrecen-
ben is mind jobban hódít az a nézet, hogy az összes bajok 
megszüntetésére az egyedüli panaceát az állam nyújthatja 
a főiskola két tanszakának, ú. m. a jogakadémiának és 
főgimnáziumnak megfelelő segélyezése által. Volna még 
egy mód, mely biztosítaná a főiskola intact voltát, de 
annak alkalmazása nagy árt kívánna s bizonyos tekintet-
ben egy neme volna az öngyilkosságnak, mert föl kellene 
adnia egyik vagy másik fakultását, pl. a jogakadémiát 
vagy a tanítóképezdét. Azt hiszszük, így tartani fel a mi 
egyébként is megszaggatott köpönyegünket, az autonomiát, 
az érintetlenséget, nem volna egyéb önáltatásnál. Az 
államsegély igénybevételét a legnyomósabb okok sürgetik 
a főiskola mindkét említett tanszakára nézve. A tiszántúli 
egyházkerület legközelebbi májusban tartandó közgyűlésére 
— a mult őszi közgyűlés felhívása folytán — előterjesz-
téseket tesz a főiskola szellemi és anyagi ügyeivel foglal-
kozó küldöttség, úgyszintén a gazdasági tanács a tanári 
fizetések rendezése, két új fanári tanszék felállítása, az 
internátus újjászervezése, az elemi iskolák kitelepítése s 
ezzel együtt a tantermek célszerű beosztása, egyéb szük-
séges épületi átalakítások, tornacsarnok építése, a szolga-
személyzet elhelyezése és végül a köztisztaság haladékta-
lanjavításatárgyában. Mindezekkel kapcsolatban szőnyegre 
kerül az államsegély kérdése, mert, mint az említett tes-
tületek javaslataiból kitűnik, a követelmények megvalósí-
tására a főiskola egyáltalában nem rendelkezik fedezettel, 
azok mellőzése vagy csak elodázása is pedig nemcsak 
stagnátiót, hanem valóságos tengődést jelentene a kol-
légiumra nézve. Remélhetőleg az egyházkerület bölcsessége, 
mint annyiszor, úgy most is meg fogja találni a bajok 
labirinthusából a helyes kivezető útat. Hogy micsoda cél 
lebeg a főiskola szellemi és anyagi ügyeit intéző bizottság 
előtt a kollágium korszerű berendezkedését illetőleg s hogy 
mennyire nem a toldozás, hanem a gyökeres javítás ba-
rátja, arra nézve tájékozást ad a kebeléből kiküldött al-
bizottságnak f. hó 2-án elkészített javaslata a tanári fize-
tések rendezése tárgyában. Ez minden vonalon az állami 
tanárokéval egyenlő ellátást kiván a főiskola tanárainak, 
t. i. a theologiai és jogakadémián 2000 frt törzsfizetést, 
a gimnáziumban és tanítóképezdén négy fizetési osztályt 
1200, 1400, 1600 és 1800 forint törzsfizetéssel. Lakbér 
maradna az eddigi 400 frt. A korpótlékokra nézve tekin-
tetbe véve a külföldi államok példáját és Wlassics minisz-
ternek közelébb nyilvánított szándékát öt ízben 200 — 
200 forintot javasol és pedig visszamenőleg is a főiskola 
összes tanáraira. Mi sorsa lesz e javaslatnak, valamint a 
többi javítási törekvésnek, nemsokára eldől. Reméljük, 
kedvezően. (J.) 

Községek iskola nélkül. A közoktatási miniszter 
rendeletére a tanfelügyelők jelentést tettek ama községek-
ről, melyekben iskola egyáltalán nincs. Összesen 116 ide-
gen község van s ezekben a miniszter 1898 , 1899. és 
1900-ban akarja felállítani az állami iskolákat. Van pedig: 
Abaúj-Tornamegyében két ilyen község 77, Alsó-Fehér-
megyében hét község 491, Aradmegyében hét község 405, 
Baranyamegyében két község 87, Beregmegyében egy 



község 41, Beszterce-Naszódmegyében három község 164, 
Biharmegyében huszonkilenc község 1732, Háromszékme-
gyében egy község 93, Hunyadmegyében három község 218, 
Kis-Küküllőmegyében egy község 58, Kolozsmegyében egy 
község 36, Krassó-Szörény megyében két község 88, Liptó-
megyében két község 129, Maros-Tordamegyében két köz-
ség 74, Mármarosmegyében három község 125, Szepes-
megyében egy község 30, Szolnok-Dobokamegyében hat 
község 816, Torda-Aranyosmegyében hat község 364, Ung-
megyében nyolc község 668, Vasmegyében négy köz-
ség 167. Zalavármegyében tizenhárom Jíözség 759 és 
Zemplénvármegyében tizenkét község 517 iskolakötelessel. 
Ebben a 116 községben tehát 7110 gyermek van most 
minden oktatás nélkül. 

EGYESÜLET. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság ez 

évi közgyűlése, miként már jeleztük, a pápai tagtársak 
szives meghívása folytán, Vápán lesz, még pedig május 
hó 19-én. A társaság elnöksége, a Pápán szervezett ren-
dező bizottsággal egyetértve, főbb vonásaiban immár meg-
állapította a gyűlés tárgysorozatát. Közgyűlés előtt isteni 
tisztelet lesz a református templomban, hol az alkalmi 
prédikációt Antal Gábor dunántúli püspök tartja. Tem-
plom után közgyűlés a ref. főgimnázium dísztermében, hol 
a főiskolai énekkar dala után Gyurátz Ferenc püspök, 
társulati elnöki megnyitó beszédet tart. Szőts Farkas theol. 
igazgató tanár, társulati titkár az évi jelentést olvassa fel. 
A javaslatok és indítványok letárgyalása után Révész Kál-
mán kassai lelkész és Bancsó Antal soproni theol. tanár 
rövid felolvasásokat tartanak. — A közgyűlésre való uta-
zás megkönnyítése végett az elnökség mérsékelt vasúti 
menettérti jegyek kieszközlésén fáradozik, a pápai tagtár-
sak pedig a vendégek elszállásolása végett Kiss Gábor 
lelkész elnöklete alatt rendező bizottságot szerveztek. Mind-
ezekről a nemsokára megjelenendő meghívó részletes és 
pontos értesítést nyújt. — A MPIT pénzügyi bizottsága 
e hó 7-én Hegedűs Sándor elnöklete alatt tartott ülésében 
megvizsgálta a mult évi számadásokat és megállapította 
az 1897-ik évi költségvetést. A vizsgálat eredményét a 
közgyűlési Meghívó fogja közölni; itt csak azt említjük 
föl, kogy a MPIT pénzügyi helyzete, a tagdíjak hiányos 
befizetése miatt, nem valami kedvező. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület április 2-án 
Budapesten az ev. főgimnázium deák-téri dísztermében 
theával összekötött felolvasó estét tartott. A terem zsúfo-
lásig megtelt az érdeklődőkkel, kik között a református 
konvent néhány tagját (Szász K., Szilassy A., Baksay 
Sándor, Czike Lajos, Radácsi György stb.) is örömmel 
láttuk. Thea után Vargha Gyuláné olvasta fel Dessewffy 
Emma egyesületi titkár lendületes értekezését a cselédügy 
javításáról, cseléd-otthon szervezését sürgetve. Az egye-
sület női énekkara hatásosan adta elő a »Térj magadhoz 
drága Sion« kezdetű XVII. századbeli protestáns éneket. 
Majd Baráth Ferenc főgimnáziumi tanár tartott hosszabb 
felolvasást, melyben a skót valláserkölcsi és egyházi éle-

tet jellemezte erőteljes vonásokkal. Utána Vargha Gyula, 
az orsz. statisztikai hivatal aligazgatója, festett megindító 
képet Czeglédi István XVII. századbeli kassai lelkész hit-
hűségéről és martyrságáról. Az énekkar újabb éneke után 
Kenessey Béla tartott rövid bibliamagyarázatot. és Baksay 
Sándor solti esperes kenetes imádsága rekesztette be a 
minden tekintetben sikerült magas színvonalú estét. — 
Csak előre. Ez is evangelizáció, még pedig a javából. 

A református ifjúsági egyesületben, mely zaj-
talanul, de SZÍVÓS kitartással folytatja a maga áldásos 
működését . s ,a főiskolai tanuló ifjúságot az evangéliumi 
hit- és keresztyén erkölcsi életben szép sikerrel erősítgeti 
és irányozza, e hó 5-én este Szilassy Aladár közigazgatási 
biró és egyházmegyei gondnok tartott eszméitető felolva-
sást »Árny és • fény« cím alatt, melyben erőteljes színek-
kel és az orvosi tudomány és az élet által nyújtott 
tapasztalati bizonyítékokkal mutatott rá egyfelől a nemi élet 
körében szokásos visszaélések egészségrontó és erkölcsileg 
káros hatásaira, másfelől meg az önmegtartóztatás és a 
tiszta családi élet áldásaira és nemzetépítő hatásaira. A 
nagy hatást tett felolvasást imádság és közének előzte 
meg és követte. Az egyesület minden hétfőn este 1/2S óra-
kor a ref. theol. akadémia nagytermében szokta tartani 
összejöveteleit, melyeknek valláserkölcsi eszméitető és ne-
mesítő hatásai elvitázhatlanok. Ki tagadhatná, hogy a 
művelt ifjúság evangélizációja életszükség a prot. egy-
házra nézve? 

GYÁSZ ROVAT. 1 j • 
- ; íi 

f Andorka Gyula csurgói kir. járásbiró, a somogyi 
ág. h. evang. egyházmegye felügyelője, a csurgói tanító-
képző-intézet igazgató-tanácsosa f. évi március hó 29-én 
éíete 54-ik évében hosszas betegség után elhunyt. Három 
gyermeke, egy unokája s nagy kiterjedésű rokonság gyá-
szolja halálát. Lelkes hazafi, buzgó egyháztag volt, ki 
Lapunkban, az Evang. Egyház és Iskolában, s az ürálló-
ban tollal is szolgálta egyházát. Béke hamvaira! 

f Báró Radák Ádám főrendiházi tag, a b. Radák 
család utolsó férfi sarja e hó 2-án elhunyt. Sok szenve-
dést és csapást átélt emelkedett lelkületű és nagy vagyonú 
főúr volt. Öt gyermekét sorban elragadta a halál. Fele-
sége és egyetlen leány unokája élte túl. Egyházának hit-
buzgó és áldozatkész tia volt. A M. Prot. Írod. Társaság-
nak 500 frtos pártoló tagja volts a »Koszorú* kiadványokra 
minden évben 50 forint önkénytes adomány nyal járult. 
Hitbuzgóságáról tanúskodik végrendelete is. Ebben — a 
lapok közlése — szerint — vagyonának fele részét ha-
szonélvezetben a feleségére hagyta, ennek halála után a 
vagyon eme felére Teleki József grófot nevezte meg örö-
kösül s ha ez gyermektelenül halna el, a vagyon az 
erdélyi ev. ref. egyház tulajdonába megy át. Vagyona 
másik felét unokájának Wenkheim Mária Krisztina báró-
kisasszonynak hagyta. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület-
nek az említett utóöröklési jogon kívül hatvanezer frtot, 
a nagy-enyedi kollégiumnak negyvenezer forintot hagyott 



lommal a király a koronás arany érdemkereszttel tűn-
tette ki. Temetése óriási részvét között e hó 4-én ment 
végbe. K. Tóth Kálmán mondott felette megható imát 
a debreceni nagy templomban, a sírnál pedig Kovács 
Lajos, képezdei igazgató búcsúztatta el. Halálát fiai, ezek 
között Károly, a szintén kiváló budapesti orgonista, meg 
zeneszerző és testvére a szintén híres sárospataki képez-
dei ének- és zenetanár, József gyászolják. Béke poraira. (J). 

egyházi és iskolai célokra. A birtokain lévő magyar-
bényei, mikeszászai, ozdi, tasnád-szántói és magyar-sülyei 
református egyházaknak ezrekre menő hagyományokat és 
évjáradékot testált. Családi kincsei egy részét is egyház-
községeknek hagyta. Őseinek kincseket érő kardját és 
buzogányát, valamint egyik őse, Rhédey Ferenc fejedelem 
mátkagyürűjét, továbbá régi könyveit az Erdélyi Múzeum-
nak ajándékozta. A porosz johannita-rend nagymesterének 
ötezer forintot hagyott és elrendelte, hogy cimerét festesr 
sék meg a sonnenbergi lovagterem számára. Alápítványai, 
hagyományai kezelésével, ellenőrzésével és főfelügyeleié-
vel a református erdélyi egyházkerületet bízta meg, vég-
rendelete végrehajtójául pedig fölkérte Bánffy Dezső bárót, 
mint az egyházkerület elnökét/Szigorúari egyszerű teme-
tést parancsolt meg magának és költségkímélésből a gyász-
jelentések kinyomatását is megtiltotta. Nem is adtak ki 
róla gyászjelentést.^— Béke hamvaira, áldás emlékére! 

f Szotyori Nagy Károly, a magyar ref. egyházi 
zene országhírű mestere, a debreceni gyülekezet Asáfja e 
hó 2-án 76 éves korában elhunyt. Nagy zenetudásának, 
epochális munkálkodásának hatása szemmellátható, de 
azok értékének igazi megbecsülése az elfogulatlan jöven-
dőt illeti. Szotyori Nagy Károly született Komáromban 
1821-ben. Tanult Debrecenben, hová atyját kántornak 
vitték. Atyja halála után a debreceni fényes eklézsia a 
tálentumófsjv szép hangú/alig 23 éves ifjút beültette atyja 
örökébe. Mielőtt állását két1'évet töltött 
külföldön, mely idő alatt a bécsi, prágai, lipcsei és stutt-
garti konzervatóriumokat, .láf^gatt^ .S: magát a zeneludo-
mányban alaposan kiképezte. • 1:845.tavaszán kezdte meg 
működését Debrecenben, a hol az organista-kán torság mel-
lett a kollégiumban ének- és. zenetanár is volt, 1883-ig 
egymaga, azután a praeparandiában egész haláláig. Itt főleg - 7 7 1 . m ^ - 1 — — • 
a főiskolai énekkar újjászervezése és az alapos zeneokta- í> 1 
tás köírül fejtett ki Révülhettem érdemeket. Állított fel ma- P a l y a z a t . 
gán-zeneiskolát, mely által nagyon sokat tett Debrecenben A budapesti ág. h. ev. főgimnáziumban két tanszékre 
a zene megkedveltetésére. Majd,a zenede létesítése körül pályázat hirdettetik. 
buzgólkodott, s annak kezdettől haláláig szeretett taüára Az egyik, melylyel a latin nyelv és a történelem 
és büszkesége volt. Az egyházi éneklés nöezején tnukö- tanítása van egybekötve, rendes tanárral, esetleg segéd-
dése korszakalkotó. Hogy abban magát a lehetőségig tö- Janárral, a másik; melynek szaktárgya a mathematika és 
kéletesítse később is tett külföldön .'hosszabb utazásokat. ,.. ábrázoló, geometria (vágy mathematika és fizika), segéd-
Igy pl. 1867-ben bejárta Németország, Svájc és Fran- tanárrál fog betöltetni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Földi emlékünnepély. Földi Jánosnak, a debre-

ceni ev. ref. kollégium egyik híres növendékének, a köl-
tőnek és úttörő magyar természettudósnak e hó 6-án lep-
lezték le Hajdú-Hadházon a sírja fölé állított emlékoszlopot 

vés lakóházára illesztett emléktáblát. Az ünnepélyen sokan 
jelentek meg közelről s távolról, legfőképen Debrecenből. 
Az ünnepély kiemelkedő mozzanata volt Géresi Kálmán, 
debreceni tankerületi főigazgató s Csokonay-köri alelnök 
remek emlékbeszéde a sírosglop előtt, Szabó Lajos ref. lel-
kész szép imája ugwnott es dr. Benedek János, debreceni 
ügyvéd ódája az emléktábla leleplezésekor. (J.) 

P á l y á z a t. 
A miskolci' ág. hitv. evang. egyházban megüresedett 

scgédlelkészi állásra pályázat nyittatik. 
A közelebbiekre nézve készséggel ad tájékoztatást. 

' • ,»t•' >1. iv./v' 
Miskolcon, 1897. március 25-én 

Zelenka Pál, 
B - 3 lelkész. 

ciaország egy részét, ez utóbbinak főleg a hugenotta 
emlékektől szent helyeit. Itthon célul tűzte ki magának 
a legkitűnőbb orgonák elterjesztését, prot. egyházi ének-
egyletek alakítását, összhangzatos énekkarok létesítését, s 
azáltal az egyházi éneklés színvonalának emelését. A célt, 
ha nem is úgy, mint szerette volna, jórészben elérte. 
Kiváló műveket hozott létre az ének- és zeneirodalomban. 
Ezek közül legnagyobb hatással volt s legelterjedtebb 
használatnak örvend. Magyarországi karnénekes könyvf, 
mely már négy kiadást ért. Ő maga is számos templomi 
és halotti éneket szerzett. Az orgonát és zongorát virtuo-
zitással kezelte. Gyönyörűség volt hallgatni. A debreceni 
egyház tavaly ünnepelte 50 éves jubileumát, mely alká : 

. A rendes tanár javadalma 1200 forint alapfizetés, 
400 forint lakáspénz és-100 forint ötödéves pótlék, mely 
utóbbiba a más középiskolában töltött rendes tanári évek 
beszámíttatnak;, nyugdíj az állami (1894. XXVII. trv.). 

A segédtanár fizetése egy összegben 1000 frt. 
A megválasztottak 1897. szeptember 1-én kötelesek 

hivatalba lépni. 
A kellően felszerelt kérvények az egyháztanácshoz 

intézendők és folyó hó 23-áig a főgimnáziumi igazgató-
sághoz (ág. h. ev. főgimnázium^ Deák-tér) küldendők be. 

Budapest, 1897. április 1-én, 
Dr. Vetsey István, Góbi Imre, 

iskolai második felügyelő. 1—2 ' főgimnáz. igazgató. 
HORNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyán szky Viktor JeönyvkeresJcedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Félévre : 4 frt 50 kri egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 Jer. 

A nagy Isten volt Ővele, 
A nagy Isten volt ereje; 
Igéje az Isten maga, 
Nem szállhat rá vak éjszaka. 

Van=e, lei ma nem ünnepel? 
F êl a kezet imára, fel: 
Vezess minket húsvéti fény, 
Biztass a sírig szent remény! 

Sántha Károly. 

t 

Az Ur Jézus feltámadott! 
Harmadnapig volt csak halott! 
Kifeszíté a szikla=sírt — 
Vele még a halál sem bírt. 

Az Istené a hatalom, 
Kereszten, máglyán, vérpadon 
Az eszmét meg nem ölhetik, 
Mert mindig újra születik. 

Köszöntsük a nagy Magvetőt, 
Ki fénybe vonta a jövőt, 
S új élet támad mindenütt, 
A merre Isten napja süt. 



Az i g e h i r d e t é s . 

Nem tudom rövidebben összefoglalva kife-
jezni a lelkipásztorok és egyháztagoknak hi-
vatalos ós valláserkölcsi magánkötelességeit, mint 
épen e szóban: igehirdetés. Nincs jó protestáns 
ember, ki magát e kötelesség alól kivonhatná 
és nincs ember, kit ennek teljesítésétől elzárni 
akármi ürügy alatt is lehetne vagy szabad 
volna. 

Ha mindenkinek kötelessége az igehirdetés: 
e működés tehát a legnagyobb mértékben kell, 
hogy a lelkészi hivatal viselői által teljesíttessék. 
Mert míg más embereket s nem lelkész egyház-
tagokat egyedül keresztyén illetőleg protestáns 
voltuk kényszeríti arra, addig a lelkészeknek ez 
épen sajátos élethivatásuk, hivatalos kötelességük 
s az oltár épen megélhetési forrásuk is. 

Legközelebbi cikkem s a fentebbi néhány 
sor is kétségtelenül bizonyítja, hogy az igehir-
detés alatt nemcsak a templomi, a szószéki ige-
hirdetést és magyarázást értem, hanem a keresz-
tyén életet is, mint az Isten igéjében gyökerező 
hitnek gyümölcseit, a mennyiben valósággal ez 
is az igazi igehirdetés, a melynél üres hangról, 
szónoki hangon és taglejtéssel előadott, szépen 
hangzó, de át nem érzett s így voltaképen tar-
talmatlan igehirdetésről szó sem lehet, mert az 
lélek és élet. 

Kétségtelen, hogy a lelkésznek szóval, tettel, 
tehát beszédében és életében valóságos igehir-
detőnek kell lennie, ép úgy, mint híveinek is. 
De más oldalról megint az is bizonyos, hogy a 
jó rend kedvéért, sőt a Helvét Hitvallás szerint, 
Istennek rendelése szerint is, bizonyos részei az 
igehirdetésnek egyedül a lelkészek teendői közé 
tartoznak. Egyházi törvényeink 111. §-a világo-
san felsorolj a a lelkész teendőit, de a nélkül, 
hogy legalább e § ban azt is megállapítaná, hogy 
ama teendők mennyiben kizárólagos, ú. n. paro-
chiális jogai is a lelkésznek. De ha egybevetjük 
e szakaszt a törvénykönyv többi intézkedései-
vel, annyi — mint vita alá sem jöhető •— ki-
tűnik, hogy a rendes vagy közönséges isteni 
tisztelet körébe eső lelkészi teendők nemcsak 
kötelességek, hanem jogok is, a melyek egy ré-
szét ideiglenesen másra is ruházhat ja a lelkész, 
de ezen másnak is okvetlen lelkésznek, illetőleg 
a felsorolt teendők végzésére felhatalmazott egyén-
nek kell lenni. A lelkészi gondozás és egyház-
kormányzás körébe eső teendők egy részét csak 
a lelkész, más részét a nem lelkész, de megbí-
zott egyháztagok is, és ismét egy más részét 
bárki is jogosítva van teljesíteni; vagyis ezen 
pont alatt lelkészi kötelességek és kizárólagos 
jogok vegyesen vannak felsorolva. 

Az elmondottakból következik, hogy vannak 
a gyülekezeti életben bizonyos megszabott lel-
készi kötelességek, a melyeket más, mint az egy-
házi hatóság által megbízott személy nem vé-
gezhet. 

Jóformán szükségtelen ós felesleges volt 
volna a fentebbieket felsorolnom, ha e kérdést 
illetőleg némi zavarok nem volnának egyházi 
életünkben. Helyesebben szólva, zavarok nincse 
nek is, de többeknek tudatába befészkelte ma-
gát az a meggyőződós, mintha lennének talán 
némelyek egyházunk tagjai között, kik a lelkész 
és nem lelkészi igehirdetés kötelezettsége ós 
joga, illetőleg teendői között nem hajlandók kü-
lömbsóget tenni. Azonban ez tulajdonképen egy 
fixa idea ós a mennyire lapokban, vagy füzetek-
ben, hivatalos ós magánbeszélgetések között figye-
lemmel kisérhettem, soha nem akadtam csak 
egyetlen egy állításra sem, mely a lelkésznek 
megállapított teendőit másra mint lelkészre ru-
házni kivánta volna. Ertem azon teendőket, me-
lyek nemcsak lelkészi kötelességek, hanem jogok 
is. A jó rend, a gyakorlat és alaphitvallásunk 
által megállapított lelkészi munkakör fentartását 
ós minél intenzivebb folytatását, mindenkinek 
szívből óhajtania kell. 

Mikor így konstatáljuk, hogy a lelkész elé 
egyházunk törvényei által szabott munkakörnek 
egy részére kizárólagos jogosultsága van, ugyan-
akkor egyúttal azt is hangsúlyoznunk kell, hogy 
a fentebbi értelemben vett igehirdetésben mások 
is jogosítva vannak részt venni, sőt e részvé-
telre kötelezettek is. 

Világosabb beszédben elmondva a fenteb-
bieket: a lelkész joga ós kötelessége a nyilvános 
isteni tiszteletet vezetése, a liturgiában megsza-
bott s a lelkész számára előírt, prédikálás, elő-
imádkozás, a sakramentumok kiszolgáltatása, kon-
firmáció, éneklésre való felügyelet, esketós, temetés 
lelkészi irodai munkák ; kötelessége a többi meg-
szabott teendők is, a melyek egy részében p. o. 
iskolákra felügyelet, közigazgatási teendők, stbi, 
a törvény értelmében meghatározott közegek ós 
területek támogatásával jár el, a más részből 
pedig p. o. beteg foglyok látogatása, vigasztalása 
stbi senkit ki nem rekeszthet, kit szive oda vonz 
s a kik képesek az adott körülmények között e 
munkát végezni. Tehát a cura pastoralist, mint 
olyat, más személy nem végezheti ugyan, hanem 
annak egyes ágaival megjelölt némely cselekvó-
nyektől senkit sincs joga eltiltani. 

A nyilvános isteni tiszteleteket igazság sze-
r int még az egyházi törvény 116. §-ában meg-
jelölt némely esetben sem volna szabad mások-
nak, mint a lelkésznek végeznie s az ott meg-
engedett kivétel sajátos viszonyokon alapuló 



helytelen intézmény, a mennyiben a gyakorlat 
számos esetben bizonyítja, hogy a joghallgatók, 
tanítóképezdei növendékek és gimnáziumi tanu-
lók legátusi és szószéki szereplése mennyire 
helytelen. A szószék lelkészt kiván s a lelkész-
nek a szószék ellátása nemcsak jog, hanem kö-
telesség is. 

A cura pastoralis oly annyira hozzátarto-
zik a lelkészi hivatáshoz, hogy a csak prédikátor 
lelkész voltaképen nem egyéb, mint zengő érc 
és pengő cimbalom, az iroclai teendőket legfőbb 
kötelességül tekintő lelkész pedig bureaukrat ikus 
gép. A mi egyházi férfiaink prédikátorok és lelki-
pásztorok kell, hogy legyenek, tehát hirdetniök 
kell az igét egyházi és magánbeszélgetésükben 
szószéken és szószéken kívül, szóval ós csele-
kedetekkel. Máskülönben lehetetlen, hogy foga-
natos, áldásos működést fejtsenek ki. Én a magam 
részéről nem találok egy-egy állítást helytele-
nebbnek, mintha azt hangsúlyozza valaki, hogy 
az igehirdetés a szószékről feleslegessé teszi az 
utánajáró lelkipásztori gondozást, tehát legfeljebb 
annyit enged meg, hogy a lelkész a hozzáfor-
duló ügyes-bajos feleknek jó tanácsokkal szol-
gáljon. A köztapasztalat bizonysága szerint a 
közvetlen érintk ezós hatását semmi sem pótolja. 
Közvetlen érintkezést pedig létesíteni a papi 
gondozásnak oly módú gyakorlása nélkül, hogy 
a híveket felkeressük, csak gyarló formában 
lehet képzelnünk. Hiszen a lelkész az egész gyü-
lekezet pásztora ós vájjon közönyös lehet-e előtte 
azok sorsa, azok életviszonyai, kik az ő gondo-
zására bízattak; vájjon közönyös lehet-e előtte 
azok tömege, kik templomi igehirdetését akármi 
okból fel nem keresik s bajokkal közvetlenül 
hozzá, őt lakásán meglátogatva, ocla nem for-
dulnak ? 

De menjünk tovább egy lépéssel. Vájjon 
keresztyén felfogással megegyezőnek tartjuk-e azt, 
hogy az egyháztagok vallási érdekei a lelkósz-
szel való érintkezés által ki vannak elégítve és 
hogy nekik egymás iránt nincsenek igehirdetői 
kötelességeik? Bizonyára nem, Minden egyes 
egyháztagtól megvárjuk, hogy ha van benne 
vigasztalásnak ajándéka, közölje azt mással is ; 
ha van erős hitélete, kölcsönözzön abból társá-
nak is; ha van módj a arra, hogy a nyomorulton, 
— testi vagy lelki nyomorék legyen bár az — 
segítsen, ezt tegye meg. Vagyis ha él benne az 
evangélium, a keresztyén hit, azt cselekedetei-
vel, beszédeivel hirdesse is. Ettől őt senkinek 
eltiltani nem szabad, sőt egyenesen erre kell 
mindenkit ösztönözni. És ki volna legméltóbb 
arra, ki a leghivatottabb, hogy a hívek ily irá-
nyú munkásságát vezesse, céltudatosan fejleszsze, 
tömörítse, irányítsa, mint épen a lelkipásztor? 

A gyülekezeti tagok vallásos hitének tettek-
ben való megnyilatkozása a kétségtelen bizony-
sága az igehirdetés hatékonyságának. Nyilvánul-
jon bár az egyesek, vagy társulatok á l ta l : az a 
dolog lényegén sokat nem változtat, mert egy 
ós ugyanazon lélekből fakad. De a mi már az 
eredmény nagyságát illeti, nem lehet felednünk, 
hogy a szétszórt erők szétforgácsolódnak, az ösz-
szegyűjtött erők pedig sokszorosan hatékonyab-
bak, mint ugyanazon erőmennyiség külön-külön. 

Az egyháztagok vallásos buzgóságának ön-
kénytes megnyilatkozásait összegezve, meghatá-
rozott keresztyén célok felé irányítva: keletkezik 
a belmisszió. Mint a hogy említem, leghivatot-
tabbaknak a lelkészeket tartom a belmissziói 
munka irányítására, vezetésére, de mert a ke-
resztyén életnek kinyilatkoztatása minden egyes 
buzgó egyháztagnak joga ós kötelessége : azért 
a magam részéről helytelennek tartom, hogy 
ezen megnyilatkozás tömörítése, egységes célok 
felé irányítása a lelkésznek kizárólagos jogát 
képezze. Mert a legnagyobb absurclumnak látom, 
hogy ha egy gyülekezetben 10 buzgó nő össze-
áll, hogy némely szegényeket étellel, ruhával 
vagy akár az evangélium vigaszával is ellát, 
ebben a lelkész őket korlátozhassa, megakadá-
lyozhassa. Hogy a belmisszióban megnyilatkozó 
keresztyén szeretet csak akkor érvényesülhes-
sen, ha ebbe a hivatalos egyházi hatóságok bele-
egyeznek : ez szerintem lehet igen tiszteletre-
méltó aggodalom követelménye, de jogosságát 
igazolni nem lehet. Hiszen, hogy egyéb példát 
ne hozzak fel, az egyesülési jog védelmére ós 
felügyeletére az állammal szemben az alsóbb 
politikai hatóságok is csak mint rendészeti köze-
gek szerepelnek. 

Azért föltótlenül óhajtandónak tartom, hogy 
a lelkészek a belmissziói munkásságnak élére 
álljanak, illetőleg ilyet kezdeményezzenek és ve-
zessenek, de határozottan tiltakozom az ellen, 
hogy a keresztyén szeretet a hitélet megnyilat-
kozása lehetőségét a lelkészek önkénytes hozzá-
járulásától tegye függővé bárki is. Követelem, 
hogy a lelkésznek hivatalos hatásköre, teendői 
tiszteletben tartassanak, ele épen úgy követelem 
azt is, hogy az egyéni szabadság bókóba verésé-
nek gondolatától is távol álljon a protestáns egy-
ház. Ha vannak is jelenségek, melyek az első 
pillanatra ezt javasolnák, győződjünk meg róla, 
hogy a szabadság a rendnek soha sem ellensége 
ós hogy a szabadság szabadsággá csakis létező 
ós létezett viszonyok abnormitása között fejlődik. 

A lelkészek szószéki igehirdetése, a cura 
pastoralis, a belmisszió, mincl egy ós ugyanazon 
célnak szolgál ós még gondolni sem lehet szeb-
ben, harmonikusabban fejlődő egyházi életet, 



mintha mind a három tevékenység megindul, 
egységes elv szerint, egy egyén munkája s veze-
tése mellett. Baj csakis ott lehet, a hol a lel-
kész ós gyülekezeti tagok ellentétbe helyezked-
nek, hol egymás jogait, ós saját kötelességeiket 
nem respektálják. 

Összefügg e kérdéssel, tehát ki kell terjesz-
kednem még a némelyeknél legnagyobb megbot-
ránkozást keltő ú. n, evangélistákra és a vallá-
sos összejövetelekre is, mert az utóbbi az isten-
tisztelettel, az előbbi pedig a belmisszióval áll 
egybefüggésben. 

A vallásos estélyeknek elvben és gyakor-
latban is barát ja vagyok, mert benne a főgon-
dolatot, t. i. hogy a gyülekezeti tagokkal minél 
intenzivebben és minél többet foglalkozzunk, he-
lyeslem. Az itt megoldandó kérdések a követ-
kezők: ki, hol, mikor és miről tartsa ezen össze-
jöveteleket. Maguknak az összejöveteleknek fontos 
és hasznos voltát most nem érintem, ele kész 
vagyok ezen kérdésnek a megvitatásába bele-
menni, ha a körülmények megkivánják. A köny-
nyebbről haladva a nehezebbre, a vallásos össze-
jövetelek idejéül legalkalmasabbnak a téli estét 
tartom, ós pedig azért, mert a ki jelen akar 
lenni, ekkor rendelkezik rendszerint legtöbb idő-
vel úgy falun, mint városban. Az » estéli és éj-
féli misecc-féle gúnyt komolyan számba nem 
lehet venni, ha tudjuk, hogy p. o. Hollandiában 
ós más helyen is este tar tanak rendes isteni 
tiszteleteket protestáns hitfeleink; pedig az isteni 
tisztelet a liturgia szabályai szerint, amaz pedig 
nem az, hanem vallásos szinezetű összejövetel. 
Tartani lehet minden tisztességes helyen, a hol 
elég tágas terem áll rendelkezésre, tehát tan-
termekben, gyűlóstermekben. Tárgya lehet bármi, 
a mi a vallásos épülésre alkalmas, tehát kizá-
randó minden, a mi nem ezt a célt szolgálja. 
Poéták méltatása, földmívelési, kereskedelmi, po-
litikai tárgyak keressék meg a maguk helyüket, 
ha a vallásos kérdésekkel viszonylatban nem 
állanak. A magam részéről nem tartom helyes-
nek, hogy sok célt akar junk szolgálni, habár a 
közművelődés előmozdítása neve alá foglalnák 
is össze a most említett tárgyakat. A vallásos 
életre vonatkozó tárgyak akár felolvasás, akár 
szabad előadás alakjában adatnak is elő, az egy-
háziasság ós a hitélet ébresztését, növelését tart-
ják szem előtt, azért ezeket mással összevegyí-
teni nem helyes. 

Fontos kérdés itt még az, vájjon a bibliama-
gyarázat képezheti-e ily vallásos összejövetel 
tárgyát és vájjon ének ós ima felvehető-e azok 
programmjába. Ezekre igennel felelek. A vallásos 
összejövetelnek sikeréhez a megfelelő hangulat 
előre felkeltésére egy kis rövid ének ós ima 

felettébb alkalmas, de különösen alkalmas az ily 
összejövetelek komoly jellegének megóvására is. 
A bibliamagyarázat, főleg azon okból vehető és 
veendő fel a programmba, mert az alkalom köz-
vetlenségét, a helyiség maga is sok oly előnyt 
nyújt a biblia kellő ismertetésére, a mit a szó-
szók magaslata eltilt. Vájjon ha ének, ima és 
bibliamagyarázat egy programmba összefoglalta-
tik, nem vezet-e ez a szószék a templom profa-
nizálására, a mit többen komoly aggodalommal 
felvetnek? Én azt hiszem, hogy nem. Nem hivat-
kozom arra, hogy templom hiányában más esz-
köz- vagy magánhelyisógben tartott nyilvános 
tisztelet épen nem profanizál az, hogy nem tem-
plomban tartatik, hanem azt kérelem, hogy vallá-
sos kérdésekkel lehet-e egyáltalában úgy ko-
molyan foglalkozni, hogy profonizálásról még csak 
szó is eshessek? Az iskola, vagy valamely nyil-
vános gyűlésterem, vagy valamely magánház 
elég tisztességes hely arra, hogy ott vallásos 
tárgyról beszólni lehessen. Sőt ha netalán egy 
korcsmáros az ő családja körében este vallásos 
házi áhítatot tar t —- most lehet ós van ilyen 
eset is — bibliát olvas ós beszélgetnek arról, 
hogy mennyire szerette Isten a vi lágot: vájjon 
hol talál valaki itt személyben, helyben, alka-
lomban olyat, a mit profanációnak joggal mond-
ha tna? Az utolsó kérdés az, hogy ki tartsa. Nem 
lehet más felelet, hogy a lelkész és a kiket a 
lelkész, mint alkalmasokat felkér ós így fel-
hatalmaz. Ezt a jó rend feltótlenül megkívánja, 
de megkívánja a cél ós az intézmény nemessége 
is. A lelkész pruclenciájától függ az, hogy más-
nak, tanítónak, tanárnak, más képzett világi jel-
legű egyéneknek támogatását is igénybe vegye. 
És igénybe veheti, szerény nézetem szerint még 
a bibliamagyarázatra is, mert én a magam részé-
ről sem a szentírásban, sem hitvallásainkban, 
sem törvényeinkben, sem reformátoraink iratai-
ban nem láttam még, hogy a bibliát csak a lel-
késznek szabad magyarázni, hanem ellenkezőre 
tudok számos példát felhozni. Hitvallásunk és 
törvényeink a nyilvános istentiszteletről szólnak 
csupán. Vájjon igénybe veszi-e konkrét esetben 
a lelkész a nem lelkész jellegű egyének támo-
gatását, és mily mértékben : az egyenesen tőle 
függ. Minden esetre célszerű, ha ezt megteszi, 
de nem tartom feltétlenül szükségesnek, ha jó 
voltát elismerem is. 

A mi már az ú. n. evangélistákat illeti, 
ezeket csakis, mint kolportőröket lehet elkép-
zelni. A szentírás és vallásos iratok terjesztésére 
okvetlenül szükségünk volna magyar kolporta-
gera saját hitfeleink közül vett és némi képzés-
ben részesült egyénekből. Hogy ilyenek aztán 
esetleg vallásos áhítatok nyilvános rendezésére 



is jogosultak lennének, azt még eddig senki sem 
említette ós nem is hiszem, hogy valaki akar ja 
is. Lehet , hogy a név nem jól volt választva, 
mert rosszul hangzik sok fülbe, ele magát az 
eszmét, hogy saját hitfeleink közül kiválasztott 
és felhatalmazott kolportőrökkel kellene nálunk 
a vallásos iratokat terjeszteni, egyházi hatósá-
gunknak kellene felvenni. Lehetne, sőt nagyobb 
gyülekezetekben kellene is ilyen árusítókat be 
állítani, mert a vallásos iratok terjesztésének a 
házanként való elj aras eddig a legcélszerűbbnek 
bizonyult módja. Az ilyen egyéneket kifejlettebb 
belmissziói munkásság mellett más célokra is 
felhasználhatná a lelkész. Kisebb gyülekezetek-
ben a kolportage végzésére a harangozó, egyházfi, 
is felhívható, de nagyobban már egész ember 
kell e célra. Minthogy én az ú. n. evangélistákat 
másképen képzelni sem tudom, mint a belmisz-
szió segédmunkásait a már jelzett, vagy ahhoz 
hasonló dolgok végzésében: igen hasznosnak tar-
tanám az ilyeneknek, akár hogy neveztessenek 
is el, az alkalmazását. A gyülekezetben alkal-
mazná a lelkész vagy a presbyterium, az egész 
országban eljáró kolportőröket pedig az egye-
temes egyháznak kellene saját érdekében alkal-
maznia, mert másnemű kolportőrök — példák 
bizonyítják — sok kárára voltak már az egy-
háznak. 

A szószéki igehirdetés, a cura pastoralis, 
a belmisszió, melyeknek feladatuk a vallásos 
tudat ápolása, nálunk nem foglalnak oly polcot, 
hogy akár egyik másik, akár mindegyikről együtt 
véve azt mondhatnók, hogy csak kevés javításra 
szorul. Érzem, hogy e kényes kérdésnek tagla-
lásába, részint azért, mert már annyi kínos ki-
fakadásokat provokált ez, részint, mert tényleg, 
épen jelenben nem vagyok gyakorló lelkész, nem 
lenne tanácsos belebocsátkoznom, habár más ol-
dalról meg azt vethetik ellenem, hogy állítok, 
bizonyítás nélkül. De mégsem kételkedem benne, 
hogy sokan igazat fognak nekem adni, ha sebein-
ket a piacon mind nevén nevezve, fel nem mu-
togatom is, hogy sebeink vannak. Határozottan 
tagadom, hogy nálunk egyébképen minden rend-
ben megy, csak a korszellemtől maradtunk visz-
sza egy kissé, sőt egyenesen tovább menve azt 
állítom, hogy legfőbb bajunk épen az, hogy 
atyáink hite, meggyőződése és buzgóságától a 
korszellem által vonatva nagyobb lépéssel indul-
tunk el, mint ezt a természetes fejlődós menete 
megkövetelte. Nem osztozom azon nézetben, hogy 
templomaink, lelkészeink s híveink mindenütt 
megállják az átlagmértóket, habár viszont be-
vallom, hogy szerintem nagyon, ele nagyon sok 
kincsünk van még, a mit kellően értékesítve 
régi positiónkat újból elfoglalhatjuk e hazában. 

A lelkészhiány csak képzelt baj, mert a XVI., 
XVII. században aránylag nem volt annyi lelké-
szünk, mint akár ma is van, avagy a jelen apa-
dási viszonyok fennállása mellett még 10 óv 
múlva is lesz. Nagy igazság az, hogy nem a 
nemzet számában van a nemzet ereje ; átvive : 
nem a lelkészek számában van az egyház ereje, 
hanem ezek valláserkölcsi súlyában. Állítom, 
hogy itt van hiányosság és ez sok részben a 
lelkészképzés rovására irandó. 

Pokoly József, 
theol. tanár. 

I S K O L A Ü G Y . 

Reeipe a tanítók időközi távozása ellen, 
(Ajánlva a szenvedőknek s Werbőczyánusoknak.) 

Ismét megnehezült az idők viharos járása fölöttem. 
A jelen tanévben hetedik tanerőnk hagyott erőtlenségben. 
Maróti szerint minden hónapra egy tanító jutott volna, 
de tudvalevőleg az életnek más aritmétikája van. Tény-
leg ügy áll, hogy csak kettő volt itt egy-egy hónapig ; a 
a többinek pedig csak a fotográfiáját láttuk. 

Bosszankodtam szörnyen a gonosz világrend fölött, 
mely lehetővé teszi az ilyen baranyai állapotokat. Elkese-
redésemet csak fokozta, hogy népem — mint hajdan a 
bujdosó Izrael — »zúgolódik vala Mózes ellen, hogy Mó-
rah forrásibul nem ihat«; holott Radácsi barátunkra me-
rek hivatkozni, hogy Mózes nem volt oka a vizek keserű-
ségének. Bárányártatlanságom a fatalitásban kétségtelen. 
Hisz én voltam a kereke a fizetés és újlakás emelésnek. 
Én voltam dédelgetőjük a tanítóknak. Mézeskalácson csa-
logattam őket ide. És a fájdalmak éles nyilai járták át 
szivemet, mikor faképnél hagytak bennünket. 

Miért okol hát még az esperes is engemet? Mutas-
son hát, vagy adjon olyan fát, melytől ezek a keserű 
vizek megédesednének (II. Mózes 15. 25.). 

Az, a mikre ő hivatkozik: az egyházmegyei és ke-
rületeti statutumok, mind nem ama bizonyos fa. Hiába 
dobáltam én ezeket a vízbe. Hiába mondtam a sátorfáju-
kat szedegető tanítóknak, hogy bizonyítványukat, fizeté-
süket visszatartjuk: elmentek a nélkül is. Természetesen 
állami vagy községi iskolákba. Mert felekezetünk vagy 
legalább a mi egyházmegyénk s kerületünk, nem fogadja 
ugyan be bizonyítvány nélkül a tanítót; de befogadja 
az állam, a község, befogadják más egyházmegyék s ke-
rületek. 

Csak az a tudat adott némi megnyugvást, hogy 
nem egyedül az én gyülekezetem van e szomorú helyzet-
ben. Átalános a panasz, hogy a tanítók időközileg elhagy-
ják pozíciójukat s e miatt fennakad a tanügy menete, 
íme a legutóbbi konvent is szükségét látta gátat vetni e 
bajnak. Ámde, ha mind az öt kerületre kötelezőleg ki-
mondja is, hogy tanév közben a helyet elhagyni s bizo-



nyítvány (esperesi elbocsátó) nélkül alkalmazni a tanítót 
nem szabad: ezzel is csak ott leszünk még, a hol a mádi 
zsidó. Mi magunk, szegények, tilalom alá vetjük vizein-
ket, de a nálunk erősebb hatalom szabadon usurpálja 
ekkor is. 

Nem a mi konventünknek, hanem a parlamentnek 
kellene e részben törvényt hoznia. De ez nem hozhat, 
mert képtelenség. A magyar állam olyan törvényt, mely 
mely tanítók időközi eltávozását megtiltaná, csak azon 
esetben hozhatna, ha szoros szerződést köthetne a Párkák-
kal, hogy a tanítók drága életének fonalát tanév közben 
el nem metszik. Vagy pedig ha a katonai budgetet bocsá-
taná a vallási alapokkal együtt, a kultuszminiszter rendel-
kezésére. 

A míg e boldog állapotba jut az ország; mindég 
meg fog történni, hogy időközben is elhagynak bennün-
ket tanítóink s elvándorolnak a jobban dotált, vagy ké-
nyelmesebb helyekre. Addig is van azonban egy drastikus 
ugyan, de hathatós recipe, melyet a baj meggátlására az 
elszánt ember sikeresen használhat. Hisz az elkeseredés 
— Petőfi juhásza rá a példa — sokra ragadja az em-
bert. Az örökös tanító-változásokon elkeseredett pásztor-
tól mi telhetik egyéb, mint hogy rendőri beavatkozást kér 
a szolgabiróságtót s karhatalommal gátolja meg az idő-
közi távozást. 

Én megtettem. Nem az én érdemem. Nem az én 
bűnöm. Hogy ezen eljárásnak van-e alapja egyházi és 
polgári törvényeinkben? Hogy egyházi törvénykönyvünk 
idevonatkoztatható szakasza (az 5-dik §.) alkalmazható 
ezen esetre ? És főleg, hogy a polgári törvények tömegé-
ben van-e oly tétel, mely a rendőri beavatkozást ezen 
esetben is kötelességévé teszi a hatóságnak ? Arról vitat-
kozhatnak Tertullus és Verbőczy utódai. 

Én csupán azt konstatálom szenvedő társaim érde-
kében, hogy van szer a baj ellen, találhatnak ők is fát, 
melyet Mórah vizeibe dobhatnak, hogy élvezhetőkké vál-
janak. 

Komjáti Gedeon. 

T Á R C A . 

»Szálla alá poklokracc . . . 
Óh, mikor először hittel elrebegtem 
Remegő ajakkal: Hiszek egy Istenben ! 
Lelkem szárnyát bontá s végtelenbe szállott, 
Átölelni bírta az egész világot. 
Mert egy volt, csakis egy: Ő volt az Úr, csak Ö, 
Ő, az isten-ember, Ő, az Idvezítő! 

Gyermek-ifjú korban, serdülés határán, 
Mélyen meghatottan, megrendülten állván, 
E szavakhoz érve: »Szállá le poklokra® . . . 
Lelkemet csodás kép ragadta, sodorta 
Csodás egy világba: láttam, e fényalak 
Poklok éjszakáján keresztül mint halad. 

Hamvadt szivek újra élednek, dobognak, 
Nemes lelkek újra esengnek, vágyódnak, 
Mulljok éjszakája hajnalfényre virrad. 
Megindul, szárnyat ölt egy megdicsőült had. 
A hol Krisztus leszállt: ajtaján a sírnak. 
Poklok éjjeléből törnek föl az árnyak. 

Isteni szent összhang tölté be a lelkem, 
De hamar gyermekből heves ifjú lettem. 
Éreztem valómban szenvedély viharját, 
Élveztem az élet isteni összhangját. 
Kerestem, kutattam, az Isten mélységét: 
Lélekvesztő sajkán az Óceán végét. 

Elém ekkor tűntél mesés alak. Dante, 
Kiről azt rebesték: poklokra szálltál le. 
Néma áhítattal követtelek téged, 
Mind sötétebb éjbe, mely so'sem ér véget. 
Gyötrött lelkek jajja sikonga körültem, 
Árnyak fergetegjét láttam ott rémülten. 

Egy kép, mint az első, itt is elém tárul : 
Leszált a Megváltó, le a Golgothárul. 
Körötte tolongnak az esengő árnyak 
S kínok mélységéből föl a mennybe vágynak. 
Próféták erednek utána, utána, 
Gyermekéért eseng az anyának árnya. 

Ki ruháját érte, kire fénye röppent, 
Sötétet nem érez éjek éjjén többet. 
Mint ajtó nyílásán ha a fény beárad, 
Érezik az árnyak, hogy az új nap támad. 
Bálvány isteneknek csoportja szétrebben, 
Lenn az éjben hangzik: Hiszek egy Istenben! 

Idő szele fútt-fútt . . . Életemnek fája 
Hullatá virágát; szivem érzé fájva 
A lét ürességét, az iszonyú hajszát. 
Melyen a szenvedély iszonyúan viharz' át. 
Célt üzünk céltalan; mire a szív vágyik, 
Édes való helyett por-hamuvá válik. 

S mint tombol az élet! Óh, mint zajong árja, 
A hol a tudásnak csalódás az ára! 
És ha tudsz, mit érsz el! Szived lesz üresebb 
S a míg él az emlék, fölsajdul régi seb. 
Pedig rendre, rendre marad csak az emlék 
Mint a kehely mélyén egy utolsó csepp még. 

Hiába süt a nap, fakad a szép tavasz, 
Ontja hevét a nyár: többé nem az, nem az, 
A mi volt egykoron: ragyogó szép álom. 
Nézve látó szemmel körül e világon. 
Lelkek mélyén látom pokloknak sötétjét 
Ködleni mind jobban és leszálni éjét. 



Mintha körül lelkek jajja sikongana, 
Mintha körül venne kínzott árnyak hada. 
De íme, e percben fölcsendül szivemben 
A régi igaz hang: Hiszek egy Istenben. 
Szállj, óh szállj, Jézusom, szállj e poklokra le: 
Lelkek poklára szállj, vezess az üdvre te! 
Budapest, 1897. márc. 4-én. 

Hegedűs István. 

MISSZIÓÜGY. 
Az amerikai magyar ref. misszió. 

l Az Amerikában működő magyar ref. misszionáriusoknak a magyar-
országi ev. ref. egyház egyetemes konventjéhez intézett emlékirata). 

II. 

Jelentésünkből láthatja a Méltóságos és Főtiszteletü 
Konvent, hogy az amerikai magyar reformátusság egvhá-
zias életre való törekvése s az amerikai ref. egyháznak e 
téren való áldozatkészsége nem olyan időszerint való fel-
lobbanása a léleknek, miként sokan hinni vélik, hanem 
komoly törekvés s az emberi szívben gyökerező moz-
galom. 

Népünk ugyanis itt, a mikor mindent elhagyott, a mi 
kedves volt előtte, érzi közvetlen közelségből a vallas 
áldásait. 

Sokszor, nagyon sokszor vagyunk mi tanúi érdekes, 
lélektani és erkölcsi szempontból nagy fontosságú jelene-
teknek, a melyek igazolják azt, hogy sokszor egy szó, 
sokszor egy pillanat, egy gondolat erős hitet képes terem-
teni, s hogy a józan gondolkozású munkásnép érzi magát 
a legközelebb Istenhez. 

Nehéz időkben emelte fel szivét a mi népünk Isten-
hez, azért biszszük. hogy a tűz, mely szivében egyszer 
lángra lobbant, nem fog kialudni suha, mert a kit az Úr 
egyszer megpróbál: az hü marad s nem felejti el soha a 
szerencsétlenséget s az arra következő vigasztalást. 

Igen, mi hiszünk az amerikai magyar ref. misszió 
jövőjében. Azért kérünk és zörgetünk Méltóságos és Főtisz-
teletű Konvent előtt, hogy az amerikai magyar ref. rnisz-
szió felvirágzását előmozdítani szíveskedjék. 

Jelentésünkben súlyt helyeztünk arra, hogy csekély 
fáradság bő gyümölcsöket terem s ha talán mást nem is, 
annyit mindenesetre eredményez e misszió, hogy a magyar 
ref. nem feledkeznek el őseik hitéről és vallásáról. 

A sajátságos viszonyok, a melyek között élünk s a 
helyzet, a melyet egyrészről az amerikai, másrészől a 
hazai anyaegyházzal szemben elfoglalunk, mentsen ki min-
ket, ha néhány pontban körvonalazzuk a teendőket, a 
melyek e tekintetben a Méltóságos és Főtiszteletű Konventre 
várakoznak, a melyeknek teljesítését mi ez alkalommal 
kérelmezni bátorkodunk. 

Mindenek előtt szükséges az, hogy I-ször: A Méltó-
ságos és Főtiszteletű Konvent lépjen érintkezésbe a Board 
of Home Missionssal, hogy így a szellemi összeköttetés 
meglegyen a két nemzeti egyház között s ezentúl a misz-
szionáriusok kibocsátásának joga a Méltóságos és Főtisz-
teletű Konvent hatáskörébe tartozzék. 

11-szor. ismerje el a Méltóságos és Főtiszteletű Kon-
vent a mi általunk, leginkább legújabb hazai törvény-
könyvünk alapján szervezett, egyházmegyénként hivatalos 

testületnek, a melynek egyházi elnöke némely egyház 
dolgokban a hazai esperesek jogkörével bír. 

III-szor. Határozza meg a Méltóságos és Főtiszte-
letű Konvent, hogy a két oklevéllel bíró misszionáriusok 
szolgálati évei minősítés tekintetéből milyen szempont alá 
esnek s esetleges pályázat alkalmával, hogyan számí-
tandók ? 

IV-szer. Intézkedjék a Méltóságos és Főtiszteletű 
Konvent arra nézve, hogy az amerikai magyar ref. misz-
szionáriusok az özvegy-árva gyámtárhoz minő viszonyban 
állanak? P'ölvehetők-e abba, illetve jogos és kötelezett 
tagjai-e annak ? 

Kéréseinket a következőképen indokolhatjuk. 
Az amerikai ref. egyházzal való szellemi összeköt-

tetés s mindazok a következmenyek, a melyek ebből az 
összeköttetésből önként következnek : szükségképen meg-
valósítandók, mert hiszen úgy az amerikai ref. egyház, 
mint híveink is eddigelé csak saját jobb lelkük sugallatára 
cselekedtek, s úgy angol, mint német, de saját testvéreink 
is azt hiszik, hogy mi csak olyan mostoha gyermekei 
vagyunk az anyaegyháznak. Roppant nagy fontosságú ez 
az összeköttetés. Egyrészről bizonyságot tesz arról, a 
Board of Missions előtt, hogy a magyar ref. egyház 
nem tekinti idegenben szakadt gyermekeit mostoha gyer-
mekeknek, hanem olyanoknak, a kik habár a tengeren-
túlra szakadtak is el az édes Otthontól, méltók arra, hogy 
az anyaegyház is gondoljon reájuk. Másrészről híveinkben 
a vallásos érzést ez az összeköttetés nagy mértékben 
emelné; ha látni, tapasztalni fogja azt, hogy az egyház, 
a melyért olyan sok áldozatot hoz, szeretettel öleli keb-
lére ; bizonyára még jobban fog törekedni arra, hogy e 
szeretetet még inkább megérdemelje; míg ellenkezőleg nagyon 
félős, hogy eljön az idő, hogy közülök igen sokan a töb-
bet ígérőnek adják el lelküket. De félős az is, hogy látva 
az anyaegyház közönyösségét, az amerikai egyház sem 
fog tovább menni a segélyezésben ; sőt a mostanit is meg-
vonhatja, ha tapasztalja azt, hogy attól az egyháztól, a 
melynek tagjait igyekezik megmenteni a protestantismus 
számára, 5—6 évi becsületes munka után sem kaphatja 
vissza a testvériesen oda nyújtott jobbkéznek a megszo-
rítását. 

Az amerikai magyar ref. egyházmegye hivatalos 
elismerését főként azért kérelmezzük, hogy a két utóbbi 
pontba foglalt kéréseknek a teljesítése semmi akadályba 
ne ütközzék. Nevezetesen, ha az egyházmegyét elismeri a 
Méltóságos és Főtiszteletű Konvent: akkor az egyház-
megye törvényes hatósága által gyakorolhatja azokat a 
jogokat és kötelességeket, a melyek a minősítésnél és az 
özvegy-árva gyámtársi ügyeknél előfordulnak. 

Kéréseinket, bővebben indokolni sem szükségesnek, 
sem tanácsosnak nem tartjuk, mert hiszen a Méltóságos 
és Főtiszteletű Konvent tudja azt, hogy mi csak a leg-
égetőbb szükségeket tártuk fel s mert gondoljuk, hogy 
eljön az idő, a mikor jobb alkalom lesz arra. hogy az 
amerikai magyar ref. misszió ügye teljes mértékben fel-
karoltassék az anyaegyháztól. 

Mi addig is, míg ez az idő eljönne, kötelességünk-
nek ismerjük ezentúl évi jelentésünket beadni a Méltósá-
gos és Főtiszteletű Konvent tavaszi gyűlésére, mert abban 
a véleményben vagyunk, hogy a misszió csak úgy fog 
valóban virágzásnak indulni, ha a szellemi összeköttetés 
mindig meg lesz tartva. 

Ezért hiszszúk és reméljük, hogy a Méltóságos és 
Főtiszteletű Konvent meghallgatja a mi gyönge szavunkat 
s hiszszük, hogy előterjesztésünk után maga veszi kezébe 
az ügyet s igyekszik azt felvirágoztatni. 



És ez nem is lehet másként. Az az egyház, a mely 
csak a század elején is kész volt arra, hogy más ország-
beli hitsorsosainak lelkipásztorokat adjon, bizonyára nem 
fog elfeledkezni saját édes gyermekeiről sem, a kik itt sem 
akarnak hűtlenek lenni vallásukhoz. Mi tudjuk azt, hogy 
nagy erkölcsi felelősség hárul reánk akkor, a mikor a két 
nemzeti egyház között mintegy összekötő kapcsot akarunk 
képezni, de a két oldalról érő felelősség nem nehéz nekünk 
a Jézus Krisztusért 

Nekünk nem lehet más a célunk, mint az, hogy a 
két nemzeti egyház között az összekötő kapcsot minél 
inkább erősítsük. Ebben, úgy véljük, a távolság nem lehet 
akadály, mert hiszen a szellem terén nincs távolság. És, 
kötelességünk ezt tenni azért is, hogy a munkát, melyre 
Isten kegyelméből elhivattunk, minél inkább tökéletesítsük 
s hogy célunk elérésére mindent elkövessünk s végre, hogy 
helyzetünket tisztázzuk s viszonyainkkal magunk is tisz-
tába legyünk. 

III. 

Méltóságos és Főtiszteletű Konvent! A magyar ref. 
lelkészi karnak egy csekély, idegenbe szakadt töredéke 
szól ebben az iratban a Méltóságos és Főtiszteletű Kon-
venthez. Felmutatja a munkát, a mit az Istenországában 
eddig végzett s előadja kéréseit. 

Az eredmény még csekély ugyan, de reményekre 
jogosító; különben a csemetének is kevés a gyümölcse; 
kéréseink bizonyára nem képezik összes szükségleteinket, 
de hogy megtettük kötelességünket itt túl a tengeren, azt 
jelentésünk igazolja s hogy kéréseinkben csak a legége-
tőbbekre szorítkozunk : annak oka az, hogy csupán hely-
zetünket akarjuk tisztába hozni. 

Mi tudjuk azt, hogy sokan a kalandorság szellemé-
vel vádoltak bennünket, mikor az Isten országának szent 
ügyeért szeretteinket s az édes hazát is készek valánk 
elhagyni; tudjuk, hogy igen sok embernek a gúnymosolya 
és sajnálkozása volt úti társunk, de ez épen úgy nem 
csüggesztett el, mint nem veszíténk el erőnket akkor, 
mikor hangos zokogással, sürü könyhullatások között kel-
lett elszakadnunk az édes anyaföld kebeléről. 

Nem csüggedtünk, mert hittük, reméltük, már akkor, 
a mit most is hiszünk és remélünk, hogy a Méltóságos 
és Főtiszteletű Konvent, az idő teljességének eljöttével, 
nem fogja megtagadni a mi kérésünket s állásfoglalásával 
elnémítja a gúnyolódókat s nem engedi, hogy a legkomo-
lyabb és a legszentebb célt kicsinyes megjegyzések tegyék 
gúnvtárgygyá a rövidlátók előtt. 

Az idő teljessége elérkezett. Mi, már kint levő misz-
szionáriusok, tekintetbe véve a szervezett gyülekezeteket, 
ez év július 4—7. tartott gyűlésünkön leraktuk az ameri-
kai magyar ref. egyházmegye alapját, melyre vonatkozó 
alapszabályainkat van szerencsénk tudomásvétel végett 
felterjeszteni. 

Célunk megvalósításában az amerikai ref. egyház 
hathatós támogatása előbb-előbb visz. Mozgalmunk, szer-
vezkedésünk az angol ref. papság előtt rokonszenves, de 
nekünk ez még nem elég, s mert mi anyaegyházunktól 
elszakadni nem akarunk, nekünk a Méltóságos és Főtisz-
teletű Konvent elismerése adja meg az igazi erőt a nehéz 
munkára. 

És mi bizunk a Méltóságos és Főtiszteletű Konvent-
ben, hogy ezt az egyházi és nemzeti szempontból roppant 
nagy fontosságú missziót elejteni nem fogja, hanem bölcs 
határozataival az amerikai magyar ref. misszió felvirág-
zását előbb fogja mozdítani. 

Bizalmunkban, hitünkben és reményünkben bizonyára 
nem fogunk csalódni. Ettől a csalódástól bizonyára megóv 
minket a Méltóságos és Főtiszteletű Konvent határozata. 

Mi kérünk, keresünk és zörgetünk; mert meg vagyon 
írva: »Kérjetek és megadatik nektek; keressétek és meg-
találjátok ; zörgessetek és megnyittatik nektek s minden 
kérő megnyeri azt, a mit kér s a kereső megtalálja azt, 
a mit keres és a zörgetőnek megnyittatik*. 

Vájjon így lesz-e? Ki tudja? 

B E L F Ö L D . 

Siklósvidéki egyházi értekezlet. 
A siklósvidéki egyházi értekezlet március 26-án Sik-

lóson tartotta meg első érdemleges összejövetelét. Jóllehet 
az alapszabályok szerint tagja lehet minden világi egyén 
is, ki az értekezlet célját, szellemi és anyagi erejével tá-
mogatni kész — nem volt ott más, csak lelkész-jel-
legű egyén. A mindenfelől felhangzó vészhírek feltűnő 
nagy számmal gyűjtötték egybe a lelkészeket. Egyházunk 
jelenét s még inkább jövőjét féltő aggodalom láthatólag 
kint ült az arcokon. Az egyházpolitikai törvény — mond-
juk »felekezetnélküliség* — hatása mind érezhetőbb, s 
mind észrevehetőbben, megdöbbentőbben kezd kidombo-
rodni. Érezzük, hogy a talaj ingadozik ; itt-ott az egyhá-
zat alkotó szerfák recsegnek-ropognak, dőléssel fenyeget-
nek; az összekötött kévékből hullanak, szóródnak a fejek, 
lazul a kötelék! . . . 

E tünetekre mutatott reá az értekezlet elnöke, Ivá-
nyos Soma n.-harsányi lelkész, szépen átgondolt elnöki 
megnyitójában, a Krisztus lelkétől áthatott együttes mun-
kálkodásra, legjobb erőink kifejtésére híva fel az értekez-
letet. A felhangzott éljenek méltóképen honorálták a tar-
talmas megnyitót. Majd Szűcs Sándor harkányi lelkész, 
értekezleti jegyző olvasta fel alapos tudásról, tárgyisme-
retről s a bajok iránti eleven érzékről tanúskodó érteke-
zését. Hűen, itt-ott mesteri vonásokkal rajzolta egyház-
megyénk gyülekezeteinek hit- és erkölcsi életét, anyagi 
küzdelmeit, bajait. Orvosszerekül az intensiv lelkészi mű-
ködést, önképzést, példányszerű életet s állami nagyobb 
mérvű segélyt állítván fel. A lelkes éljenek, melyek a fel-
olvasás után felhangzottak, élénken tanúskodtak a hatás-
ról, mit a rokonul érző szivekben keltett. Nyomban fel-
merült az óhaj, hogy úgy az elnöki megnyitó,, valamint 
az értekezés mielőbb kinyomassék, de szűkös anyagi vi-
szonyunk miatt, e tervtől el kellett állanunk. Óhajtottuk 
volna, hogy e becses lapok hasábjain lássanak azok nap-
világot, de értekező kartársunk szerénységébe burkolódzva, 
nem volt hajlandó beküldeni, vagy beküldetni engedni, 
sőt kivonatos ismertetését lehetővé tenni sem. Az az in-
dítvány azonban elfogadtatott s megnyugvást keltett, hogy 
a köri értekezlet működéséről kiadandó évkönyvben talál-
jon majdan helyet úgy a megnyitó, mint az értekezés. 

Majd megindult az eszmecsere. Annyi az égő seb, 
melv Gileád balzsamát óhajtja, annyi a rés, mely körül 
őrt állani kell! És mik a kinált védszerek? 

A hívek házankénti látogatása. Ez lehet szükséges 
és üdvös népes gyülekezetben, hol a lelkipásztor még a 
templom révén sem ismeri az övéit. De a mi baranyai 
300—400 lelkes gyülekezeteinkben abszolúte szükségtelen. 
Szükségtelen, mert híveivel a pap Szentgyörgy naptól, 
mikor pár vagy gazdaszám hozzák a fát, egész január 
végéig, a sódarhozás idejéig elég alkalma van személyesen 
megismerkedni, viszonyaikkal tisztába jönni. Vajha ne 



kellene így megismerkednie! . . . Tudja, ismeri a lelkész 
minden család lelki és anyagi baját, romlását, fogyását, 
ép úgy, mint gyarapodását és szaporodását. De káros is, 
mert ha nem tekinti is a hivő a hozzá beköszöntő pap-
ban a fizetése biztosítását szemlélgető hivatalnokot, vagy 
megvendégelendő látogatót: annyi bizonyos, nem tud sza-
badulni attól az érzéstől, hogy a vele lelkiekről beszél-
gető papban az anyagiakból, még pedig az ő búzájából, 
borából, sertéséből s mindenféle terményéből élő ember-
társát ne lássa, ki miatt meg kell dézsmálnia keserves 
keresményét, vagy a ki csak nem rég is úgy exequáltatta 
be a lukmát! Ezt a mi viszonyaink között bármily szép 
szólamokkal, bibliai citátumokkal üdvösnek bizonyítani 
képtelenség. Ezért az értekezlet gyakorlandónak nálunk 
nem tartja. 

Konfirmándusok egylete. Hogy állítson a pap egy-
letet ott, hol évenként egy vagy két konfirmandus van, 
némelyik évben pedig egy sincs. Bizony csak »egy<-let 
lenne az! Ifjúsági és leányegylet! Vallásos társulat! Lo-
rántffy Zsuzsánna és Nagy-Péntek-társaság. Szép és üd-
vös. Ámde itt Baranyában tlZ cl keserves tapasztalatunk 
van, hogy épen az egyletek, társulatok melegágyai az 
egyház testétől elidegenítő bajiamoknak. Az »egylet* a 
»társulat* eszméjétől elválaszthatlan, sőt legfőbb célja, 
hogy összejővén: eszmecsere, megbeszélés útján önmagu-
kat míveljék, nemesítsék a tagok. Csakhogy a lelkész sok-
nemű elfoglaltsága miatt mindig, szakadatlanul köztük 
nem lehet, s ha nincs jelen, bizony az eszmecsere tárgya 
átcsapódik arra a térre, hol a jó magot elnyomó burjá-
nok tenyésznek. Mindenütt akad, találkozik egy vagy több 
tudálékos ember, kik, óh! mi könnyen nyernek badar, a 
legtöbbször egyháziatlan eszméiknek helyeslő, tapsoló híve-
ket. ] Lapokkal, hit- és erkölcsnemesítő olvasmányokkal 
kellene ellátni az egyletet, igen ám ! csakhogy a mi atyánk-
fiai nem elégesznek meg a >Kis Tükörrel* »Téli Újság-
gal* »Hajnallal* ! Nekik politika is kell! Vagy ezt tagadni 
képes volna magyar ember ? S van-e nekünk protestáns 
érdekeket védő, hirdető politikai napilapunk, vagy csak 
olcsó politikai hetilapunk is? Megnyilnak-e, csak a kaució 
letételére a »Szent nép, a királyi papság* dús vagyonú 
tagjainak zsebjei?! Óh ! lelkesülj szegény kálvinista pap! 
Voltak neked a szent hajdan korban: Herényi Pétereid, 
Nádasdy Tamásaid, Enyingi Török Bálintjaid, németújvári 
grófjaid, Bethlen Gáboraid, Rákóczy Györgyeid, Lorántffy 
Zsuzsánnáid, Pálóci Horváth Máriáid! Nézd !. . . nézd ! . . . 
ma is vannak: Zichy Nándorok, Eszterházy Miklós Móri-
cok, Weckbeim Rudolfok, Wencheim Krisztinák! . . . S 
épülnek az apácazárdák, »Mária szive« templomok; 
^Könyves Kálmán** és egyéb szent célú (!) nyomdák! 
Emitt is vársz az elődök nyomába lépő, említhető neve-
ket ? Nem, nem kutatunk, mert ránk találják alkalmazni 
a zsinati törvények 301. §-ának 5. pontját. Az értekezlet 
tehát még mosi nem látja időszerűnek és célszerűnek az 
egyletalkotást. 

Vallásos estélyek. Megpróbálták többen, megpróbál-
tam magam is december, január s február hónapokban. 
Az első estéken tömve volt az iskolaterem, sőt az udvar, 
még a szomszéd községekből is kaptunk hallgatókat. Nem 
is hiányzott a dicséret: Ez már szép! Ez már jó gondo-
lat ! Az eredmény ? Az utolsó estéken, noha iparkodtam 
lehető változatossá és építővé tenni, csak 10—12-ed ma-
gammal valék. Miért ? A mi népünk elég igét hall, elég 
lelki táplálékot élvez a templomban, hová hűségesen el-
jár, ki is énekli magát buzgóan a vasárnap délelőtt és 
délutánokon, vagy ha többre vágyik, a hétköznapi könyör-
gés idején. Az a nézetünk, meglehet ezért obseurus agyúak-
nak fognak a buzgóbb és mindentől jót váró lelkek mon-

dani: a sok a jóból is megárt; az a nézetünk: az ige-
hirdetés, a hit- és erkölcsképzés gáncs alá nem eshető 
helye a templom, organuma a szószék. Egyakaratúlag 
kimondá az értekezlet, hogy a főfigyelem a vallásokta-
tásra, vallásos nevelésre, kiválólag a konfirmándusok kép-
zésére fordítandó. 

Majcl szőnyegre került a legfontosabb tárgy, a hova-
tovább harapódzó kitérések ügye. Megdöbbentő, szivet 
facsaró a kép, mi e téren már most is elénk tárul! Hát 
még később!!! Látjuk már keserű gyümölcsét ama libe-
rális mezbe bujtatott »felekezetnélküliséget« megengedő 
törvénynek. Itt még csak 2—3, amott 9—10 család, emitt 
56—90—100 lélek, negyede a gyülekezetnek lépett ki, 
de rémesen, mint romboló orkán előszele csap meg ben-
nünket egy-két lelkésztársunk eme jelentése : gyülekeze-
tem, ha igaznak bizonyul, hogy öt év leteltével nem kell 
fizetni papnak, egyháznak, mindenestől kilép az egyház 
kötelékéből, ki az utolsó csecsszopóig !! És ez nem sut-
togva, hanem fennen hirdettetik a gyülekezet tagjai ré-
széről, sőt a presbyteriumban is!! . . . Pedig most még 
rendszeres propaganda sincs; még az agyafürt fejűek 
nem indultak rendszeres hódító hadjáratra: még kétkedik 
a nagy többség, nem akarja, nem bírja hinni, hogy meg-
valósulhat a nagy terhektől való szabadulás. Ez már egy-
házunk létkérdése, tegyük hozzá — mint egy köztekin-
télynek ismert lelkésztársunk mondá — sovány kenye-
rünk ügye is! Óh ! mily hamar kezd valóra válni, minek 
alig két éve hangot adni mertem e becses lapok hasáb-
jain, hogy csak egy vándorapostol kell s viszi magával 
híveinket, lesznek Szentháromság egy Istent valló, Krisz-
tusban váltságot kereső »felekezetnélküli vallásúak«! Hiába 
a szörnyűködés, mit előre hallok felhangzani erre, némely, 
magát a Krisztus egyedüli hű katonájának s evangéliumi 
világosságtól áthatottnak tartó egyén ajakáról ! Hiába 
csapják arcunkba: rossz sáfár vagy ; hitvány bérért szol-
gáló munkása az Űr szőlőjének; gyenge pásztor, kinek 
őrizete alatt a nyáj bomlik, a juhok széledeznek; még te 
mersz feljajdulni kenyered fogyta miatt!! Ha a tanulók 
seregében néhány butafejű találkozván, többen megbuk-
nak : nem ítélik el a professzort. Ha a mérnök néhány méter-
rel elhibitva méri ki szántóföldeket; ha az ügyvéd néhány 
cliense ügyében pervesztes lesz, ha a biró — megtévesztve 
— hűvösre téteti az ártatlant; ha a nagyságos törvény-
hozó végrehajthatlan törvényt alkot; ha az orvos néhány 
betegét elföldeli: nem viszik szégyenpadra e rajta kívül 
eső okokért. De ha a lelkipásztor gondja alá bízott nyáj-
ból, gyülekezetből, néhány tag a súlyos teher vagy meg-
bomlott észjárás folytán kilép: pellengérre a pappal, ő az 
oka, nem él benne a Krisztus evangéliuma, nem az Úr 
oltára körül a helye ! Mily szépen lehet az Úr ábrázatára 
átformálni; tehertől, áldozattól vissza nem riadó, hivő 
lélekké gyúrni; királyi papság tudatát érző, a szerint cse-
lekvő, vérével is helyt álló hívekké tenni az embereket... 
papiroson! Hanem tessék csak meghallgatni, mily épüle-
tes árlejtés folyik erre alá Baranyában a lelkekre. Unitá-
rius atyánkfia azt mondja: jöjj hozzánk, csak 1 forintot 
fizetsz évenként és semmi más terhet nem viselsz, hogy 
mit hiszesz, az mellékes; lutheránus testvérünk 50 kr. évi 
fizetésért kész befogadni a lelket az ő aklába ; a világi 
hatóság ingyen ad helyet a felekezetnélküliek díszes sere-
gében ; a róm. kath. egyház azonkívül, hogy egyedül Ő 
idvezítheti árva lelkedet, nem hogy nem kér valamit, ha-
nem még fizet neked fejenként 25—25 forintokat, És ez 
nem tréfa, hanem komoly valóság. Kívánatra nevekkel és 
a kísértésnek áldozatul esett lelkekkel szolgálunk. 

Városokban viheti és viszi is el tőlünk a félművel-
teket a hitközöny, de nálunk viszi el őket az önsúlyként 



rájuk nehezedő óriási egyházi teher. A hitélet fejlesztése, 
a Krisztus képére való formálás elengedhet len sine qua 
non. Nem is ez ellen nyilatkozik a resensus, hanem tekin-
tetbe kell vennünk, hogy nemcsak lelki, hanem testi éle-
tet is élünk s lelkünkkel egyetemben testi életünk szüksé-
geiről is gondoskodnunk kell. A nyomorgó test megbé-
nítja a lelki működést. Hiába kérünk attól, a kinek nincs. 
Nem azért lép ki a mi hivőnk. mert rossz kálvinista, 
mert nem ismeri az evangéliumi világosságot, mert nem 
hisz Istenben s a megváltó Krisztusban: hanem azért, 
mert a tehertől — a mit nem bír — szabadulni akar és 
szabadulhat, s mégis maradhat érzelme szerint evangé-
liumi világossága. Ennek igazolásául álljon itt egy pár-
beszéd, mely egy lelkesztársunk és kilépésre jelentkező 
híve között folyt le: 

Lelkész: Mondja meg édes a. f. őszintén, miért 
akarja itt hagyni egyházunkat ? Nem hiszi annak tanait, 
mása lelkiismereti meggyőződése? 

Kitérő: Nem ! Tisztelendő Uram ! én ezután is mint 
eddig, az én kálvinista hitem szerint imádom Istenemet. 
Leszek és maradok kálvinista, csakhogy a felekezet köte-
lékében nem maradok, nem fizetek. 

Ldhész: Hát a terhet sokalja ? Hát anyagi érdekek 
miatt hagyja itt ősei vallását, az egyházat, a melyért elő-
dei éltöket és vérüket áldozták, ha kellett? 

Kitérő: Igenis! Nem birom a súlyos egyházi terhe-
ket, szabadulni akarok azoktól, és tehetem, mert jogot ad 
hozzá a törvény. 

Lelkész ; Hát felekezetnélkülivé lesz ? Hát nincs szük-
sége a hívek seregére, intő, tanácsadó pásztorra ? Hát 
nem tudja, hogy írva van: »egymás terhét hordozzátok ?« 
Nem fél, hogy megtántorodik lába ? Nem ismeri a 130. 
dicséret ama lélekemelő versét, mely így szól: »Ha tem-
plomban megjelenek, A hol egybe sereglenek, Felséges 
neved imádói. Vélek együtt imádkozva. Úgy tetszik mintha 
vigadva, Ott volnék, hol a menny lakói, A te királyi 
székednek, Előtte letelepednek«. 

Kitérő : Igenis, ismerem ! De én kérdem tisztelendő 
urat, hát elkárhozom, ha kilépek ? Nem imádhatom én 
az Istent és Megváltómat akkor, ha kigvelmednek és az 
eklézsiának nem fizetek ? Az egyházi teher hordozása ment 
meg engemet a bűntől, s nyújtja az Isten irgalmát? En azt 
tanultam a kátéból, hogy van láthatatlan egyház is, hogy 
a Krisztus nem is alapított látható egyházat. Hiszen azt 
tanultam, hogy nincs különbség a zsidó és görög, sem 
szolga, sem szabados között, hanem mindnyájan egyek 
vagyunk a Jézus Krisztusban. Vagy az Úr Jézus Krisztus 
csak a felekezetben élőket váltotta meg? . . . 

Tovább nem folytatta lelkésztársunk a párbeszéd 
ismertetését. Hanem mi kérjük az Istent, hogy az ilyen 
és ehhez hasonló gondolkozásúak az agitáció terére ne 
lépjenek! 

Az a még öt évig tartó teherviselés, mit a törvény-
hozás a felekezetnélkülivé létei után is megállapított, csak 
irott malaszt. Mumus, mely nem ijeszt meg senkit. Szépen 
kijátszák az ahhoz értők. Jelentkeznek katholikussá, a hol 
nincs egyházi adó, s midőn a kitérés befejeztetett, a sal-
lárium felcsipetett: jelentkeznek felekezetnélküliségre a 
kath. egyháznál, s e módon még a törvényszabta öt évi 
teherviseléstől is megszabadulnak. 

Ez imminens veszély ellen, mely alapjában támadja 
meg az egyházat; ez epidemia ellen, mely megfertőzi a 
valláserkölcsi életet, csak egy orvoslást lát az értekezlet, 
csak egy módot, megszüntetésére, s ez nem más, mint az 
1848. évi XX. t.-c. teljes hatályában való életbeléptetése. 

Ez irányban kéri az értekezlet egyházmegyénket, 
hogy tegyen felterjesztést a kerületre, az a konventre, s 

az a törvényhozás elé. Nem az eddig ismeretes türelem-
mel, alázatos instánciával, nem kopogtatva: hanem sem-
mitől vissza nem riadó erélylyel zörgetve, döngetve, kö 
vetelve, mint jogost, méltányost és igazságost. Eleget vár-
tunk nyomorogva, eleget segítettük az államot magunkat 
megtagadva! 

Kimondá az értekezlet — nem fenyegetésül, nem 
ijesztgetésül — hogy ha állapotaink mihamarabb az 
1848: XX. t.-c. életbeléptetésével szanálva nem lesznek: 
kész a politikai téren támogatni a néppártnak, vagy bár-
mely pártnak a revízióra vonatkozó törekvését, minden 
erejével, minden befolyásával. 

Tömörüljön csak egy falánxszá RZ 3, negyedfélmillió 
protestáns, lehetetlen a sikernek elmaradni! De ha csak 
a szelíd panaszoknál maradunk; ha csak a latolgató ké-
résekkel hozakodunk nagy szerényen elő: bizony csak 
tovább is mostoha gyermekei maradunk annak az állam-
nak, melynek — minden újabbkori tagadás ellenére — 
legerősebb oszlopa a par excellence magyar református 
egyház! Nem lehulló morzsalék kell nekünk! Elég régóta 
érezzük bántólag, hogy míg pl. a magy. kir. opera évi 
400—500 ezer frt szubvenciót kap azért, hogy a mágnás 
és gentri kaszinó tagjai a formás lábikrákat láthassák s 
a magas *C«-t olaszul vagy németül kivágó torkokat 
hallhassák ; s a míg a versenylovakra milliókat áldoz az 
állam : addig a 2 milliót haladó ev. ref. egyeteme, az ő 
eredményében kiszámíthatlan valláserkölcsi áldásos, s ehhez 
még nemzeti szellemű munkájáért kap . . . szégyenlem 
leírni, évi 150—200 ezer frtot s ezt is csak a legújabb 
időben!!! 

Ha a törvényhozás, a csodálatosan egyetértő sémi 
zsurnaliszták egetverő hozsánnája között ki tudta mon-
dani a felekezetnélküliséget: legyen bátorsága, legyen to-
vább liberális, mondja ki az *ál'amnéÍJcüliséget« is. Mondja 
ki. hogy lehet mindenki hazafi, de állami kötelékbe tar-
toznia nem muszáj, állami adót fizetni nem köteles. Majd 
meglátjuk, mi lesz több ? Felekezetnélküli-e vagy állam-
nélküli ? És ha sok lesz az államnélküli, vájjon az állam-
hivatalnokok lesznek az okai? Ha már kimondta az 
állam a felekezetnélküliséget, legyen logikus, ne álljon meg 
a fél úton, ne maradjon az >a«-nál. mondja rá a »b«-t, 
mint logikai folyományt: az 1848: XX. torv.-cikk teljes 
hatályba helyezését. A lelkészfizetésnek 800 frtig állam-
segéllyel való kiegészítése, vagy a iukmarendszer meg-
szüntetése, az aránylagos egyházi adó behozatala, birtok 
utáni kivetés, csoportosítás: ma már nem használ semmit. 
Toldozni-foltozni. ma már elkésett dolog. Csak az egyházi 
tehertől való felmentés az egyedüli remédium! 

Nem féltjük akkor egyházunkat a pokol kapujától 
sem. Nem lesz akkor kitérés. Maguk az egyházak és azok 
szolgái áldásosabban, sikerdúsabban végezhetik valláser-
kölcsi hivatásukat. S ki vagy mi veszi ennek végered-
ményül hasznát ? Nem más, hanem az állam, melynek 
talpköve a tiszta erkölcs. Igaz, hogy erre a jókedvű hon-
atyák cinikusan mosolyogni szoktak, csakhogy mi meg e 
mosolygó honatyákat fájó szívvel látjuk concessiók, pro-
víziók, poesenc-márkák fényétől környezetten! 

Mit tegyünk hát addig is ez áramlattal szemben, 
míg a helyzet jobb fordulatot nem vesz ? Ez volt a további 
kérdés értekezletünk előtt. Beható eszmecsere után kimon-
datott, hogy a kitérteknek — terhes áldozatokkal fentar-
tott — felekezeti iskoláink meg ne nyittassanak; halót-
taikra harangjaink meg ne húzassanak; egyházi szertar-
tásban ne részesíttessenek ; felekezeti temetőinkben nyugvó 
hely ne adassék, adjon a község törvényes kötelességéből 
kifolyólag a számukra külön temetkező helyet. Az uri 
szentvacsora jegyei nekik ki ne szolgáltassanak »A ki 



megtagad engem, én is megtagadom őt az én mennyei 
atyámnál*. Üdvözítőnk mondá ezt. Legyen bátorságunk 
— őt követve — nekünk is ennek kimondására. Mind-
ezeknek az egyházmegyei közgyűlés elé terjesztése elhatá-
roztatott. 

A veszély nagy ! Jam ardet! Ha tovább harapódzik 
a mi pedig minden kételyt kizárólag bizonyos, lesznek 
egyházak hívek nélkül, lelkipásztorok nyáj és kenyér nél-
kül. Gondoskodni kell menházról, hol a gyülekezet nélkül 
maradt lelkészek családjaikkal együtt meghúzhassák ma-
gukat. Jó szerencse, hogy a 48-as honvédek hova-tovább 
elköltöznek az élők földéről, a honvéd menház jó lesz 
gyülekezetnélküli lelkészek és lelkészcsaládok menhelyének! 
Videant consules ! * 

Nagy Imre, 
kórósi ref. lelkész. 

Vallási fanatismus. 
Hogy különösen az új egyházpolitikai törvények 

életbeléptetése óta a r. katholicismus mily ideges és türel-
metlen a protestantismus irányában, annak hü és tanul-
ságos képét mutatja Abauj-Torna vármegyében. Kassától 
alig háromnegyedórai tavolságra fekvő vagy 300 lakos-
sal bíró Zsebes kisközség feldúlt békessége. A háromszáz 
lakosból alig 70 lélek protestáns, kik közül a legcseké-
lyebb számban levő ág. hitv. evangélikusok a kassai ev. 
egyházhoz, az ev. reformátusok és róm. kath. pedig, 
mint fiókegyházközségek a bárcai ev. ref. és róm. kath. 
egyházakhoz tartoznak. Békességben s tűrhető egyetértés-
ben élt még nemrég a múltban a kisközség három fele-
kezetű lakossága, bizonyítja ezt azon körülmény is, hogy 
1874-ben, mikor a róm. katholikusok templomot és tor-
nyot építettek, kölcsönös felkérés és megegyezés folytán 
közösen szereztek a toronyba egy harangot, melyet teme-
tések alkalmával egész mult évig minden híve egyformán 
és különbségtevés nélkül használt. S magunk részéről 
egyáltalában semmi okot nem szolgáltattunk a békesség 
megzavarására; de a zsebesi róm. kath. hívek — úgy 
látszik — megsokallották már a békesség hosszú idejét, 
érezve többségükét," befolyásolva bárcai plébánosuktól, ki 
szerint az új egyházpolitikai törvényeknek, minden bajnak 
és csapásnak okozói a protestánsok és a zsidók; kinek 
térítési buzgalmát s a protestánsok iránti ellenszenvét 
más községben is volt már alkalmunk tapasztalni, midőn 
csábítással, rábeszéléssel, pénzzel (egy ev. ref. embernek 
100 frtot kínáltak, ha áttér) a protestánsokat nem tudták 
áttéríteni, azzal kezdték magukat rajtok megbőszülni, hogy 
a toronyból a közösen szerzett harangot a protestánsok 
tudta és megkérdezése nélkül levették, magoknak egy új 
harangot szereztek, melyhez a protestánsoknak semmi 
közük, eretneknek — úgymond — a róm. kath. harang 
nem fog harangozni. 

Hozzájárult még ehhez, hogy a temetőt, melybe kö-
zösen temetkeztek s mely, mint ilyen a község tulajdona, 

* Közöltük ezt a cikket, mint az Értekezlet megállapodásai-
ról szóló tudósítást. Helyeseljük, hogy az Értekezlet megalakult és 
az egyház külső és belső építéséről eszmecserét folytatott; még 
helyesebb lesz, ha tényleges munkához fog. Mostani megállapodá-
sai szomorúan bizonyítják, hogy a baranyamegyei egyházakban baj 
van. Ez már haladás, ha a baj létezését beismerik. Azt az inten-
tiót is helyeseljük, hogy a bajon segíteni igyekeznek. De azokat az 
eszközöket, melyekkel a bajon segíteni akarnak s azt az indokolást, 
melylyel javaslataikat kisérik, nem minden tekintetben tartjuk sze-
rencséseknek. Kicsinylik az egyházi eszközöket és túlbecsülik a 
világiakat. Már pedig egyházi bajokat esak egyházi eszközökkel 
lehet gyökeresen és biztosan gyógyítani. Videant pasiores, ne quid 
detrimenti ecclesia caperet! Sserk. 

de mert annak füvét s a mellette levő földet mindig a 
plébános, illetőleg a róm. kath. egyház használta, ez ala-
pon most a temetőt is kizárólag magoknak tulajdonították, 
a protestánsokat abból kizárni akarták, kérkedve hirdet-
ték, hogy vagy szerezzenek magoknak új temetőt — mire 
módjuk nem igen volna — vagy különben az út mellé a 
sáncokba temetkezzenek. Ezekből kifolyólag a község bé-
kessége annyira felzavarodott, hogy abba végtére a poli-
tikai hatóságnak kellett beleavatkozni. Mult hó 30-dikán 
tartatott meg ez ügyben a helyszíni vizsgálat, melynél a 
közigazgatási hatóság részéről jelen volt a járás főszolga-
bírója, a róm. kath. egyház részéről a bárcai plébános 
és a káptalani ügyész; az ev. egyház részéről alulírott, 
lelkész az egyház felügyelőjével és gondnokával; az ev. 
ref. egyház részéről a zsebesi gondnok. A bárcai evang. 
ref. lelkész úr, ki a helyi viszonyokat közvetlenül ismeri, 
gyengélkedése miatt, hogy a vallási fanatismus izgalmait 
kikerülje, sajnos, nem jelenhetett meg; jelen voltak továbbá 
a község mind a három felekezetű férfi-lakosai s egyné-
hány kíváncsi nő. Szomorú egy kép, hol a lakosok így 
farkasszemmel néznek egymásra, bűnös az a kéz, mely 
egy község nyugalmát ily lelketlenül feldúlja. Mondják, 
hogy egy Kovács István nevű jómódú paraszt a legnagyobb 
izgató, ki eredetileg lutheránus, majd református volt, most 
pedig a legelfogultabb római katholikus. 

A helyszíni vizsgálat első tárgya az volt, megállapí-
tani : kié a temető, a községé vagy a róm. kath egy-
házé-e? A telekkönyvi és a kataszteri hiteles adatok iga-
zolták, hogy a temető a község kizárólagos tulajdona. 
Hogy jutott hát a róm. kath. egyház a temető füvének 
és a mellette lévő földnek haszonélvezetéhez? Az 1810-ben 
Zsebesen tartott róm. kath. canonica visitatio hiteles jegy-
zőkönyvének bemutatása alapján, mely szerint a temető 
szintén községi tulajdon s a protestánsokkal közös, a káp-
talani ügyész kimutatta, hogy a temető füvét s a mellette 
lévő földet már 1810. előtt is és azóta mai napig sza-
kadatlanul a róm. kath. egyház élvezte és élvezi, kéri azt 
továbbra is a róm. kath. egyház használatában meghagyni, 
a híveket pedig békességre, egyetértésre intette. Mi pro-
testánsok a magunk részéről kijelentettük, hogy a békes-
ség érdekében nincs semmi kifogásunk az ellen, ha a 
temető füvét és a mellette lévő földet továbbra is a róm. 
kath. egyház fogja haszon élvezni, de megjegyeztük, hogy-
ha a község nyugalmát dúló felekezeti súrlódás meg nem 
szűnik, úgy követelni fogjuk, hogy azt is a község, mint 
jogos tulajdonát bírja és használja. S ez ügyben így is 
történt a megállapodás, de a mi a harang kérdést illeti, 
úgy abban a róm. kath. hívek a plébánustól kezdve semmi 
közösséget nem akartak a protestánsokkal s ma, mikor e 
sorokat írom, három zsebesi hívünk azzal a panaszszal 
jött Kassára a szolgabíróhoz, majd hozzám, hogy a róm. 
katholikusok a közösen szerzett harangot eladták, az 
abból járó részt nekik kiadni a plébánus tilalma folytán 
nem akarják, mert hogy az a harang a római kath. szer-
tartás szerint volt felszentelve, a protestánsoknak ahhoz 
semmi közük nincsen. Valóban szomorú egy állapot, s nem 
hinné az ember, ha közvetlenül nem látná, hogy ilyenek 
még a mai időben is előfordulhatnak. Ily viszonyok kö-
zött nem marad más hátra, mint az evangélikusok és 
reformátusok részére egy közös harangot szerezni s azt 
egy haranglábra felállítani. Kell hozzá vagy 250—300 frt. 
Gazdag egyháznak ily összeget előállítani nem kerülne 
semmi nehézségbe, de Zsebes alig 70, nagyobbrészt szegény 
zsellér protestáns híveinek a maguk erejéből azt össze-
hozni teljes lehetetlen. 

Elmondtuk ezt itt e becses lapok hasábjain, azon 
célból, ha meghallaná ezen szavunkat a két protestáns 



egyház áldozatra mindig kész nemes közönsége, a jó módú 
egyházak, a közalap és a gyámintézet s a szíves segély-
nek lehetőleg mielőbb hozzánk való beküldésével előmoz-
dítaná ezen egyházmentő törekvésünk valósítását, úgy 
nagy lenne a zsebesi jóravaló, becsületes, a kísértéseknek 
és nyomásnak ellentálló protestánsoknak öröme; nagy lenne 
a mi hálánk és köszönetünk a kegyes és szives adakozók 
iránt, kiket szükségünkben az Úr adott nekünk. 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

A felső-zempléni egyházmegye tavaszi 
közgyűlése. 

A felső-zempléni egyházmegye tavaszi rendes köz-
gyűlését Sátoralja-Ujhelyen Fejes István esperes és Ber-
náth Elemér gondnok elnöklete alatt tartotta meg lelké-
szeknek, világiaknak, tanítóknak s egyéb érdeklődő közön-
ségnek szép számú részvételével. 

A gyűlést isteni tisztelet előzte meg a s.-a.-újhelyi 
templomban, hol Kiss Tamás málcai ev. ref. lelkész szép 
imában kérte Isten segítő kegyelmét, munkálkodásunkra. 
Azután az ev. ref. iskola termébe, szokott szűk tanácsko-
zási termünkbe vonultunk. S itt Bernáth Elemérnek, a 
tanácskozások óriási anyaga mialt rövidre szabott meg-
nyitási beszéde után Fejes István esperes terjesztette elő 
jelentését, melyből örömmel győződtünk meg, hogy a 
felső-zempléni egyházmegyében, dacára az általánosan 
tapasztalt dekadens irányzatnak s az egyházmegye kebe-
lében élő egyházak, lelkészek és hívek szegénységének, 
szellemi, valláserkölcsi tekintetben a megújhodás jelei 
mindenütt tapasztalhatók. Sorban egymásután új tem-
plomok, paplakok, iskolák épülnek a régi rozzantak he-
lyébe, a mi azt mutatja, hogy a lelkészek szegénységök-
ben is ébren vannak, de jele ez — s ez a mi mai meg-
jegyzésünk — a vezérek éjt-napot egvgyé tevő szakadatlan 
munkálkodásának is. A béke a hívek és belhivatalnokok 
közt — egyetlen esetet leszámítva — őszinte, belső. A 
domesztika rendesen befolyt. Más felekezetekkel való viszo-
nyunkban sem ért bennünket semmi hátrány. Az áldozat-
készség figyelmet érdemlő; különösen figyelmetkeltően szép 
Stépán Sándor málcai birtokosnak az egyház céljaira tett 
1000 forintos adománya, a ki ugyanott az egyház céljaira 
ugyancsak ily összegű áldozatot hozott, többi Stépánok 
díszes csoportjába méltán sorakozott. A kép derűs hatá-
sát legfelebb a papok még nagyobb tevékenységét bénító 
szegénység s a tanítóknak még mindig észlelhető hiánya 
okozza. Az orsz. özvegy-árvatárba a belépési és első évi 
járulékok az egyházmegye tavaly feloszlatott tárából a 
belépési és évi járulékok befolytak. Midőn a gondos jelen-
tés részletezését mellőzzük: lehetetlen elhallgatnunk Kál-
niczky János, volt mihályii lelkész, 10 éven át esperes, 
halálának bejelentését, a ki egy érdemdús lelkész volt, de 
— szépen mondja róla a jelentés — azok közé tartozott, 
kik nagy készültséggel, tudománynyal egy kisded egyház, 
kör nemezisének lettek áldozataivá. 

Az esperesi jelentés után vette kezdetét a folyó 
ügyek tárgyalása. Elsőben is Gvarmathy Soma főjegyző 
és tanácsbiró helyébe — ki ez állásáról, valamint dékáni 
tisztéről is lemondott — kellett a szavazást elrendelni, az 
utolsó állásra azonnal megválasztatván Tudja Mihály, 
deregnyői lelkész, a ki a hivatalos esküt azonnal le is 
tette; a két előbbi állásra a szavazás elrendeltetett. Ha-
sonlóan esküt tettek: Szeghő Béni, zempléni lelkész, el-
választott tanácsbiró és Dókus László vil. aljegyző. 

Mondhatni, legfontosabb tárgya volt a gyűlésnek a 

sárospataki főiskola államsegély kérdése, mely — pro és 
contra folyván felette a vita — szótöbbséggel elvettetett, 
így megtörtént az a különös eset, hogy míg az előző 
napon tartott lelkészértekezlet a segély eszméjét pár szó 
híján elvetette: e gyűlésen az érte harcolók nagy része 
már ellene szavazott. Az önállóság hiánya, vagy mi 
okozza az ily gyors vitorlafordulásokat — nem tudjuk. 
Elég, hogy csodálatos a mikrokoszmos. 

A tanítók változása és elhelyezése, valamint a segéd-
lelkészekről szóló javaslat csekély módosítással elfogadta-
tott : javítandónak véleményeztetvén e javaslatban az, 
hogy a magát változásba tevő tanító a tanév megkezdése 
előtt legalább egy hónappal tartozik változását bejelen-
teni ; valamint, hogy a rendkívüli esetekben való változás 
is egy hónappal előzőleg jelentessék be a presbyte-
rium nak. 

A deregnyői lelkészválasztás megerősíttetett, mint 
szinte a m.-izsépi és mihályii egyházak lelkészi állomá-
sainak betöltése feletti intézkedés is szükségessé vált. Az 
utóbbi helyre Kálniczkv János segédlelkész helyettesi mi-
nőségben kineveztetvén; egy küldöttség jelentésétől tétet-
ven függővé, mennyiben adható meg az egyháznak azon 
kérelme, hogy lelkészi állomása hat évig be ne töltessék, 
hogy így az ott halasztásra várt építkezésekre pénz gyűj-
tetnék ; m.-izsépre nézve pedig a lelkészválasztás iránti 
intézkedés beváratván. 

Az egyházmegye tavaly S.-A.-Ujhelyen tartott köz-
gyűlése úgy intézkedett, hogy a gyámtár oszlattassék fel 
s kifizettetvén belőle a lelkészek belépési és első évi járu-
léka; a fenmaradt összegből a jutalékosok elégíttetnek ki, 
az így maradt összeg lelkészek segélyezesére fordít-
tatván. 

Most a számvevőszék véleményes jelentése a vég-
kielégítések kiosztásáról, a beérkezett nyilatkozatok kap-
csán felolvastatván: csekély módosítással elfogadtatott. 

Egyházmegyénk Kolbásán tartott őszi közgyűlésén 
azzal bízta meg a tanítótestületet, hogy Pányoky Dániel 
n.-toronyai 50 évet buzgalommal töltött tanító jubileu-
mára nézve terjeszszen be véleményes jelentést, illetve ter-
vezetet. A jelentésből kitűnt, hogy a jubileum N.-Toronyán 
fog megtartatni, a kisded egyház dicsérendő áldozatkész-
ségéből, lélekemelő programmal, melynek legkiemelkedőbb 
pontja lesz a legfelsőbb kitüntetés átnyújtása. E programm 
örömmel vétetvén tudomásul, az egyházmegye részéről 
történő képviseltetéséről is gondoskodás tétetvén. 

Néhány tanító beerősíttetett és a hivatalos esküt 
letette. 

A számvevőszék és az iskolai látogatóság kiegészít-
tetett. Kerületi gyűlésre képviselőkül küldettek: Sárkány 
Imre, Ujj István, Hutka József, gr. Lónyay G., Nemes 
Lajos. A jövő őszi közgyűlés helye Gálszécsbe tüzetett ki. 

Több egyházainkat érdeklő kisebb jelentőségű ügy 
letárgyalása után társasebédre gyültünk össze a Vadász-
kürt szállodába, az egyházmegyei elnökség költségén. 

A délután tartott közigazgatási bírósági ülésen ismét 
kisebb ügyek tárgyaltattak le. Mindössze az a megbotrán-
koztató dolog történt, hogy Váradi Pál deregnyői tanító 
ellen beadott vádlevél és nyomozási jegyzőkönyv az ügyész-
nek gondatlansága miatt -— elveszett. No de ez a kényes 
ügy is elintéztetett, miután a deregnyőiek a szükségessé 
vált új nyomozatot beszüntetni kérték, illetőleg panaszukat 
visszavonták, bízva, hogy esperesünk az elmérgesedett 
tüzet szép szerével is lokalizálja. 

így mult el e teljes napig, illetőleg az előző napon 
tartott lelkészértekezletet is ide számítva — e két napig 
tartó gyűlés. De ez a lelkészértekezlet — Isten tudja mi 
oka, nem tud zöld ágra vergődni! Péter Mihály. 



Lelkészértekezlet! közgyűlés. 
A felsőborsodi egyházmegye lelkészértekezlet köz-

gyűlését március 29-én Sajó-Szentpéteren tartotta meg 
36 tag jelenlétében, mely szám elég bizonyíték arra, hogy 
itt a lelkészek megértették az idő intő szózatát, a pálya 
iránti magasztos lelkesültséggel eltelve dicséretreméltó 
buzgósággal végzik lelkipásztori teendőiket. 

Alkalmi ének és Kőrössy István alacskai lelkész 
szívet-lelket Istenhez emelő áhítatos imája után Vadászi/ 
Pál értekezleti elnök tartotta megnyitó beszédét. E meg-
nyitó ügyes körültekintéssel rajzolja legfontosabb teendőin-
ket, elősorolja betegségünket, orvosságunkat. Nagy bajnak 
állítja a hagyományos szegénységet, mely áldozatokat is 
követel immár, mely kínos vergődés a megélhetés ezer-
féle gondjai között sok esetben lerontja a lelkész tekin-
télyét. De baj az is, hogy ez a mai kor magáról az esz-
mények himporát letörölte, e helyébe lépett az anyagiság, 
a meggazdagodás utáni vágy, lótás-futás a kincsekért, 
melyek veszendők. A felekezetnélküliség sok helyen (itt 
még nem) kezdi bontogatni szárnyait s legtöbb esetben a 
fizetés alól való szabadulás miatt. De még sötétebbé teszi 
a jövőt ama törekvés, mely fenhangon hirdeti, hogy a 
vallásügy választassék külön a népoktatás ügyétől, mely 
annyit jelent: az iskola ne legyen többé az egyház vete-
ményes kertje ! Valóban sajnálatraméltó jelenség, hogy egy 
szaklap (»Néptanítók Lapja«) ilyen álláspontra helyezke-
dett ! Végül egyetértésre, erősebb egyháztársadalmi tevé-
kenységre lelkesít mindnyájunkat! 

E mindnyájunkat közelről érdeklő s köztetszéssel 
találkozó beszéd elhangzása után a jegyzői kar Osváth 
Zoltán ózdi missziói lelkészszel egészíttetvén ki, követke-
zett a tárgysorozat. 

Először Dávid József hangácsi lelkész olvasta fel 
a biráló bizottság véleményét a beadott pályamüvek ér-
téke felől. Ama nagyfontosságú egyháztársadalmi kérdésre : 
»A prot. lelkész feladata a mai megváltozott viszonyok-
hoz képest az egyházi közigazgatás, de különösen a cura 
pastoralis terén*, három pályamű érkezett, melyek közül 
a két első alig jöhet szóba, a harmadik számú mellett, 
melynek jeligéje : A milyen a pap, olyan az egyház! E 
mű alapos tanulmánynyal, széles körültekintéssel, helyes 
felosztással, tárgy iránti szeretettel készült értekezés. Len-
dületes bevezetés után — úgymond a birálat — három 
részre osztja igen helyesen nagyterjedelmű dolgozatát, 
I-ső szól arról, milyen volt az egyházi közigazgatás, lelki 
gondozás a Kálvin egyházában Genfben s utána hazánk-
ban a reformáció kezdetén. II-szor. Szól a valláserkölcsi 
élet hanyatlásának okairól jelenleg öt pontban. III-szor. 
Részletesen felsorolja ama feladatokat, melyektől várhat-
juk az egyháztársadalom hiterős megmozdulását. Erős 
evangéliumi szellem, egyház iránti szeretet, itt-ott sötét 
színekkel való rajzolása a bajoknak, orvosságoknak s 
tárgyszerűség jellemzik e művét. Nyelvezete mindvégig 
emelkedett: valódi szép próza. S hogy e nagy terjedelmű 
munkát mégsem találta jutalmazandónak a bizottság: oka 
abban rejlik, mert a lelkészek mulasztásait túlságos erős 
színekkel festi s hogy manapság egyháziatlanság és üres 
templomokról beszélni kell, sok tekintetben magukra a 
lelkészekre dobja a kárhoztatás kövét s olyan állapoto-
kat óhajt egyházközségeinkben, mely vallásossággal, szi-
gorúsággal párosulva, megteremtse az új életet. A mű 
ismeretlen szerzője felkéretett, hogy némi szelidítéssel, át-
alakítással jövő értekezleti gyűlésünkre adja be időszerű 
tanulmányát, a mikor aztán a mű érdemileg fog elbírál-
tatni. A bizottság öt ívre terjedő munkálata szives dicsé-
retben részesült, bár az evangéliumi szellemet kárhoztató 

sok helyt kicsinylő, gunyoros előadási modora sokunknak 
nem tetszett! 

A második pályakérdésre érkezett hét esketési be-
széd. Jutalmaztatott a bizottság által III. s mindkettőnek 
felolvasása után közgyűlés által egyhangúlag 10—10 ko-
ronával a IV. számú is. Amannak szerzője Tóth Menyhért, 
ennek Szuhay Benedek. 

Rendkívül érdekes volt az a tanulságos vita, mely 
kifejlődött az egyháztársadalmi pályakérdés felett. Sokan 
a legnagyobb felháborodással utasították vissza a vádakat 
az ismeretlen szerzőre. S mert kissé talán nagyon is ele-
venre taszint a munka s mert ideális lelkesedéssel raj-
zolja meg a valódi prot. lelkipásztor jellemképét, hivatá-
sát, s föltárja a munkamezőt, melyet szent lelkesedéssel 
meg kell munkálni előbb, hogy arathassunk : sokan a 
műre anathemát kiáltottak. Kevesen más véleményen vol-
tunk s rendkívül örültünk e csekély eredménynek is. Mert 
tisztult a légkör s Isíen és emberek előtt tanúbizonyságot 
tehetek róla, hogy a Bethesda tava szokatlan erővel, nagy 
hirtelenséggel megmozdult! 

Botos József indítványa: A tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerület papi özvegy-árva tára felosztása ügyében 
még nem tárgyaltatott. Hanem felkéretett egyértelműleg 
indítványozó, hogy jövőre minden dologra kiterjedő széles 
körültekintéssel készítse el indítványát, szerezze be a ke-
rületi tagok hiteles osztályos névsorát, a mikor aztán 
tárgyalás alá kerül Révész Kálmán kassai lelkész azon 
javaslata is, mely a hivatalba lépő lelkészek segélyezését 
van hivatva előmozdítani. 

Alantírt a sárospataki főiskola és az államsegély 
ügyét vetette fel. Hosszas, érdekes vita után elfogadtatott 
amaz álláspont, hogy az államsegélyt nem kell igénybe 
venni, hanem előbb pontosan számláljuk össze a jöve-
delmi forrásokat, aztán kérő szóval forduljunk a hazai 
prot. közönséghez! Hiszen hitbuzgóság és áldozatkészség 
hozta létre a sárospataki főiskolát, ez tartott fel negyedfél-
százados küzdelemben, ha következetesek akarunk lenni : 
ennek kell fentartani jövőben is! A Meszesen ápril 21. és 
22. napjain tartandó egyházmegyei tavaszi közgyűlésre 
ily irányú vélemény terjesztetik fel elfogadás végett. 

Szóba került a stólamegváltási ügy. Véleményünk 
az: nem kérni, de követelni kell az államtól és nem az 
egyháztól a kárpótlást annyival inkább, mert az egyház-
politikai vita megindulásakor illetékes helyről ez lett han-
goztatva s mert népünk majdnem összeroskad a teher 
súlya alatt. És az állam egy, a lelkész és egyház között 
kötött szerződést bontott fel, mert díjlevélileg biztosított 
jövedelmet vont el a lelkészektől. 

Indítványoztatott továbbá, hogy a f.-borsodi ev. ref. 
egyházmegyébe kebelezett egyházak lelkészt és tanítót 
illető tőkepénzei ne takarékpénztáriig kezeltessenek, de 
az egyházmegye felelősségének terhe mellett kezeltessenek 
a dékán által, mert így 2—3°/0-el is többet fog jöve-
delmezni az illetőknek. 

Beszéd tárgyát képezte továbbá még ama nagyfon-
tosságú kérdés, hogy jövőben minden néven nevezendő 
papi, tanítói fizetés készpénzben szolgáltassék ki, a föld és 
fa kivételével, híveink által s a jelentő ívek újból egy 
megállapított norma szerint töltessenek ki illetve helyes-
bíttessenek. A készpénzfizetés módja a jelentések szerint 
nem fogadtatott valami nagy idegenkedéssel s hihető, 
hogy pár év múlva, a mi nagy örömünkre, mindenféle 
gyarló fizetések készpénzre fordíttatnak. 

Öt órai nagyon érdekes tanácskozás után magán-
háznál közös ébedre gyülekeztünk, hol folytattuk vidám 
kedvvel a munkáit, éltetvén azokat, a kik inkább rászal-
gáltak a kitüntetésre. 



Kivánatos biz az, hogy ezek az értekezletek min-
denütt megalakuljanak s munkálják a szent ügyet lelke-
sedéssel. Ha mi lelkipásztorok megyünk elől jó példával, 
szaporodni fognak követőink s nem félhetünk a kétes 
jövőtől, mert a hol az igazi küzdelem: ott az igazi diadal! 

Kápolna, 1897. március 30. 
Szuhay Benedek. 

IRODALOM. 
*•* »A magyar nemzet története« című tíz köte-

tes nagy munkából most jelentek meg a 100., 101., 102. 
füzetek, melyekben B<dlagi Géza befejezi az 1830-iki 
országgyűlés ismertetését, majd az 1830-iki kolerajárvány 
történetét írja meg, mely többhelyütt parasztlázadásra 
vezetett. Ezután e két korszak két kiváló reform embe-
rének, Széchenyinek és Wesselényinek törekvéseit ismer-
teti, egymással párhuzamba állítva, majd Wesselényi pá-
lyáját követve, Erdély helyzetét és Wesselényi Miklós poli-
tikai pereit ismerteti, és végül áttér az 1832 —1836-iki 
országgyűlés történetére, melyről előbb egy rendkívüli von-
zóan megírt általános képet nyújt, majd a reformmun-
kálatok megkezdésenek akadályait fejtegeti és a vallási 
sérelmi ügyek tárgyalása után megkezdi az országgyűlés 
legfőbb feladatának, az űrbériség rendezésének ismerteté-
sét. Ezek a füzetek is tele vannak igen érdekes szöveg-
képekkel és mindegyik füzethez pompás mümellékletek 
vannak csatolva. Ilyenek »József nádor« arcképe Ender 
János rajza után készült metszet szerint; »A magyar 
nemzeti műzeum a század derekán*, Haeuíler J. rajza 
után készült acélmetszetről; »I. Ferenc negyvenéves ural-
kodói jubileuma*. A magyar országos rendek tisztelgése 
1832. március 5-én (Egvkorű rajz után); »József nádor 
sírja a budai királyi sírboltban*, Dörre Tivadar rajza. 
»Bajza József királvhymnusza« kéziratának hasonmása; 
továbbá a reformmozgalmakban oly számot tevő »Pesti 
Hirlap« első számának hasonmása stb. Az egyes füzetek 
ára 30 kr. Kapható a kiadó Athenaeumnál és minden 
hazai könyvkereskedésben. 

** Csecsetka Sámuel Egyházjogtana érdekében 
következő sorok közlésére kérettünk föl. Néhai Csecsetka 
Sámuel pozsonyi theol. akad. tanár »Ev. Egyházjogtaná-
nak« meglévő példányait a pozsonyi theologia akadémiai 
»Önsegelyzőkörnek* hagyományozta. A mű, melynek bolti 
ára 9 frt, nevezett körnél (Pozsony, Konvent-utca 13.) 
2 frt 40 kr. előleges beküldése mellett bérmentesítve kap-
ható. — Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. 

** Emlékeim. Kritikai és irodalmi dolgozatok. Irta 
dr. Székely György. A tiszta jövedelem a sárospataki 
Erdélyi János szobor-alapra fordíttatik. Sárospatak. Nyom-
tatta Steinfeld J. az ev. ref. főiskola betűivel. 1897. Ára 
80 kr. — E könyv szerzője a sárospataki főiskolában 
jelenleg azt a tanszéket foglalja el, melyről egykor nagy-
nevű Erdélyi János hirdette lelkesen a filozófia tanait, és 
a fentebbi című könyvének megjelenését tisztán a kegyelet 
s a hű megemlékezés érzései szülték. A pataki ifjúság, 
élén ennek »Magyar Irodalmi Önképző Társulat*-ával, 
legújabban akciót indított meg arra nézve, hogy a nem-
régiben Beöthy Zsolt által kipattantott eszméjének Sáros-

patakon életet adjon. Dr. Székely is készséggel csatlako-
zott a dicséretes mozgalomhoz, s most megjelent dolgo-
zatainak tiszta jövedelmét ajánlotta fél a szobor-alap 
gyarapítására. A hét íves, eléggé csinos kiállítású köte-
tecskében Székelynek a különböző folyóiratokban megjelent 
alkalmi és önállóbb irodalmi cikkecskéi, könyvismertetései 
foglalnak helyet, jól csoportosítva, s meglehetős gonddal 
és kritikával összeválogatva. Találunk itt dolgozatokat 
Tompa Mihályról, Munkácsy Mihályról. Kazinczy Ferenc-
ről; egy eléggé sikerült cyklust »Női jellemképek Kemény 
Zsigmond regényeiben* címmel, aztán Greguss »Rend-
szeres széptan «-ának, Cherbuliez »Művészet és termé-
szet*-ének bírálatát, lipcsei tárcákat és végül három 
»lélektani tárcá«-t, mint a szerző nevezi. Stílus tekinte-
tében kevés a kifogásolni való; e mű egyes darabjainak 
nyelvezeténél, magyarosságánál a szerző korábban meg-
jelent munkáihoz hasonlítva, örvendetes haladást tapasz-
talhatunk. Bizonyára feledékenység okozta a szerző részé-
ről. hogy míg a Tompa Mihályról szóló cikkben s a hozzá 
irott jegyzetben körülményesebben emlékezik meg a Rima-
szombatban még csak ezután felállítandó Tompa-szoborról, 
addig Tompának sárospataki emlékszobráról, melyet a 
mult év októberének elején lepleztünk le nagy lelkese-
déssel : egész könyvében egy árva szóval sem tesz em-
lítést. Nemcsak tartalmi értéke miatt, de a jótékony cél 
érdekében is ajánljuk e könyvecskét olvasóink szives 
figyelmébe, (i. zs. b.) 

** »Brassó vármegye magyar tannyelvű népok-
tatási tanintézeteinek monographiája és a brassó-
megyei tanítótestület 25 éves története. Az ezredévi ünne-
pély alkalmára a brassómegyei tanítótestület megbízásából 
írta Józsa Mihály, ág. h. ev. tanító, tanítótestületi titkár. 
Brassó, 1896. Ára 1 frt.* — Ezen cím alatt egy rend-
kívül csinos kiállítású, negvedfelszáz lapra terjedő, hatal-
mas kötet dicséri az érdemes szerkesztőt is, a derék tanító 
testületet is, a mely Kakujay Károly tanfelügyelő élén a 
kiadásról gondoskodott. A ki ebben a műben egy sablo-
nos, száraz adatokkal és statisztikai táblázatokkal tele 
gyömöszölt tartalmat vélne látni: az alaposan csalódnék. 
Mert a tartalom elejétől végig érdekes, figyelmet lekötő, 
vonzó s mindenekfölött tanulságos. Ebből a kötetből lehet 
igazán megismerni a magyar néptanítót s azt, hogy 
hangyaszorgalommal és zajtalan működéssel mit képes 
keresztülvinni a türelem, a haza- és fajszeretet s a köz-
művelődés iránti lelkesedés akkor, midőn egyfelől a szegény 
tanítónak csekély javadalmazása miatt a létküzdelemmel, 
másfelől pedig a körülötte és mellette ólálkodó szász és ro-
mán nemzetiségek áramlataival kell megbirkóznia. És ez a 
tanítóság nem csügged, sőt diadalra vezeti a kultura zász-
lóját ott, a hol ezelőtt 25 évvel részint parlagon hevert 
talajokat, részint romba dőlt erősségeket talált. És neki 
ezeket a talajokat kellett megmívelni s ezeket a romokat 
újra építeni a népoktatásügy számára. Elismerés illesse 
hát társadalmunk közönyében és a tanítók iránti hálát-
lanság közepette ezt a jóravaló testületet, mely megmu-
tatta, hogy a sok akadály dacára is a népoktatás terén 
a szellemi és erkölcsi élet vezetője tudott és tud lenni ott 
az ország délkeleti szögletében, mint a magyarságnak biz-
tos végvára 1 A mű három részre oszlik. Az első általános 
képet nyújt a Bárcaság s Brassó vármegye magyar népokta-
tásügyi állapotának, fejlődésének; a másodikban az egyes 
iskolák történetét ismerteti; a harmadikban a tanítótestü-
let 25 éves történetének vázlatos leírása van, kapcsola-
tosan a brassómegyei tanítótestület 1896. dec. 29—30-iki 
zászlófelavatási és 25 éves jubiláris díszgyűlésének szivet-
leiket megkapó rajzával. Ajánljuk a derék művet az illető 
érdeklődők figyelmébe és pártfogásába ! (—e—). 



** Sürgős kérelem! Azokat a nagytiszteletű 
lelkész urakat, kik az árvaházi naptárak és val-
láserkölcsi olvasmányok leszámolását még eddig 
nem küldték be, t isztelettel kérjük, szíveskedjenek 
minél előbb elszámolni, miután az árvaegyletnek 
és a protestáns irodalmi társaságnak viszont mi 
is számolni tartozunk. Budapesten, 1897. április 
1-én. Kiváló tisztelettel HORNYÁNSZKY VIKTOR 
könyvkiadóhivatala Budapesten V., a M. T. Aka-
démia épületében. 

I S K O L A . 

Konfirmációi emlékül és vizsgái jutalmul me-
legen ajánljuk a lelkészek és tanítók pártoló figyelmébe 
a MPIT ( = Magy. Prot. Irodalmi Társaság) * Koszorú* 
című valláserkölcsi kiadványait, melyekből eddig XXX fü-
zet jelent meg. A MPIT igazgató-választmánya többfelől 
kiíéjezett. óhajtásra gondoskodott róla, hogy az eddig meg-
jelent füzetek két csinos kötetben kötve is megszerezhetők 
legyenek a társulat íőbizományosánál, Hornyánszky Viktor 
könyvkiadó hivatalában. A kötetek 15—-15 füzetből áll-
nak s egyenként 80 — 80 krért rendelhetők meg. 

EGYESÜLET. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság f. évi 

rendes közgyűlését, mint már jeleztük, május 19-én Pá-
pán tartja. Az elnökség és a pápai rendező-bizottság a 
közgyűlés programmját immár véglegesen megállapította. 
E szerint a közgyűlést megelőzőleg d. e. 9 órakor isteni 
tisztelet a ref. templomban; prédikál Antal Gábor dunán-
túli ref. püspök. Templom után közgyűlés a főgimnázium 
dísztermében. Tárgysorozat-. 1. Fohász, Bartalus Istvántól. 
Énekli az ezen alkalomra alakult vegyeskar. 2. Elnöki 
megnyitó, tartja Gyurátz Ferenc püspök, társ. elnök. 
3. Titkári jelentés és választmányi előterjesztések (a szám-
vizsgálatról, a Magyarázatos Bibliáról stb.) Előterjeszti 
Szöts Farkas, budapesti theol. tanár, társ. titkár. 4. Kar-
ének, előadja a főiskolai énekkar. 5. Czeglédi István, fel-
olvasás, tartja Révész Kálmán kassai ref. lelkész. 6. Az 
úgynevezett autonom erkölcsiségről, felolvasás Bancsó 
Antal soproni theol. tanártól. 7. Hytnnus, zenekisérettel 
előadja a vegyeskar. — Tájékozásul. A MPIT elnöksége 
a MAV. vonalain vasúti kedvezményt eszközölt ki a köz-
gyűlésre és vissza utazó tagoknak. Alsóbb osztályú jegy-
gyei magasabb kocsi osztályban lehet utazni. A jegyekhez 
jutás módozatairól hirlapilag értesíttetnek a tagok. A köz-
gyűlésre utazók fogadásáról és elszállásolásáról a pápai 
rendező-bizottság gondoskodik. Szállásért és a vasúti iga 
zolványért Kiss Gábor pápai ref. lelkész úrnál, a rendező 
bizottság elnökénél kell jelentkezni. Május 18-ikán este 
nyolc órakor ismerkedési estély a Griff-fogadó nagytermé-
ben. Május 19-én d. u. 2 órakor közebéd a Griff-fogadó 
nagytermében. Május 20-án reggel 7 órakor kirándulás 
Somlyóra. Mint nekünk írják, a MPIT ezen első vidéki 

közgyűlése iránt, kivált a dunántúli részekben nagy érdek-
lődés mutatkozik. De bizonyára az ország távolabbi részé-
ből is többen fognak részt venni az érdekes közgyűlésen.* 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Szabó Imre karcagi gimnáziumi 

vallástanárnak fényes-litkei (Felső-Szabolcs) lelkészszé 
történt választását az egyházkerületi időszaki bíróság 
Debrecenben az egyházmegye ellenében megerősítette. 
— A közoktatási miniszter Balogh Péter máramaros-
szigeti ev. ref. főgimnáziumi tanárt a fennálló szerződés-
ből kifolyólag ugyanoda rendes tanárrá nevezte ki. — 
Vámossy Mihály budapesti ref. főgimnáziumi igazgató-
tanár és Dass Sándor ugyanezen iskolának tanára nyug-
díjaztatásuk végett folyamodtak; a budapesti egyháztanács 
mint iskolai elöljáróság, bizonyára meleg felterjesztésben 
fogja támogatni két veterán tanárának nyugdíjkérvényét. 

* Kegyeletes törekvés. A debreceni Csokonai-kör 
választmánya elhatározta, hogy Debrecen nevezetesebb 
féríiainak lakóhelyeit díszes emléktáblákkal jelöli meg, és 
azokat egymásután ünnepélyesen leleplezi. Eddigelé csak 
a Csokonai szülő- és lakóházán van emléktábla. Most 
iegközelébb a Sinai Miklós és Fazekas Mihály lakóhe-
lyeit akarja a kör emléktáblával díszíteni. Ezután jönnek 
a többi nagy emberek sorban, azok t. i., a kiknek szülő-
vagv lakóházuk kipuhatolható. Az emléktáblákat a szép-
tehetségű Tóth András debreceni szobrász készíti, ugyanaz, 
a ki Révész Bálint pyramis oszlopon nyugvó mellszobrát 
is mintázta, mely emléket most már — úgy látszik — 
nem a temetőben, hanem a kollégium és nagytemplom 
között ú. n. emlékkertben fogják felállítani. Az aránylag 
kisterjedelmű kertnek ez lesz a negyedik emlékműve, 
valóságos kis Pantheoü. (J.) 

* Révész Bálint síremléke. A nagynevű püspök 
síremléke — melyről már említést tettünk — a kivitel 
stádiumába jutott. Tóth András debreceni szobrász elké-
szült az emlék mintázásával. Két tervet készített, melyek 
közül majd az emlékbizottság fog választani. Az egyik 
három méteres szienit oszlop, tetején a püspök ércbeön-
tendő mellszobrával, a másik szintén három méter magas 
pyramis, a püspök természetes nagyságú domborművű 
arcképével. A bizottság az emlék fölállítása után annak 
szélesebb körű ünnepélyes fölavatását tervezi. (J.) 

Évnegyedes előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
szíveskedjenek lejárt előfizetésöket minél előbb 
megújítani. Lapunk barátait pedig bizalommal föl-
kérjük, ajánlják, terjeszszék lapunkat az ismerő-
seik körében. Különösen a művelt világi elem kö-
rében kellene nagyobb tért foglalni az egyházi 

* Egyházi laptársainkat tisztelettel kérjük, hogy ezt a kis 
közleményt átvenni szíveskedjenek. Sserk. 



sajtónak, mert evangéliumi hitelveink szerint az 
egyházi élet és az egyházi irodalom fejlesztése 
nem csak »a papok dolga«. Vagy már ezt az el-
vünket is a sutba dobhatjuk?! 

155/1897. SZ. P á l y á z a t . 

A budapesti ref. egyház által államsegély mellett 
fentartott ref. főgimnáziumban három tanári állásra pályá-
zat hirdettetik, ű. m.: 

1. Természetrajzi tanszékre, melynél a természet-
rajz óráihoz az alsó osztályokban a számtan tanítása is 
van kötve ; e tanszékre — az állammal fennálló szerző-
dés értelmében — a kinevezés joga, a fentartó testület 
ajánlatára, a vallás- és közoktatásügyi minisztert illeti. 

2. Magyar- és németnyelvi, 
3. Történelmi tanszékre, melyekre a kinevezés a 

fentartó testület joga. 
Mindenik tanszéken a megválasztandó, illetőleg kineve-

zendő tanár fizetése 1200 frt és 400 frt lakpénz, 100 frt 
ötödéves korpótlékokkal; továbbá sorrend szerinti előlép-
tetés a törzsfizetésben, az állami szerződésben megálla-
pított 1800 forintig mehető fizetési fokozatokban. 

Az országos tanári nyugdíjintézetbe a belépési járu-
lékot (ha még befizetve nincs) a tanár, az évi 5°/0-ot 
azonban a fentartó testület fizeti. 

A keresztlevéllel, tanári képesítő oklevéllel, szolgá-
lati bizonyítványokkal, minősítő táblázattal, esetleges szak-
irodalmi műveikkel felszerelt pályázatok f . évi május hó 
10-éig a Pesti ref. Egyháztanácshoz intézve alólírt első 
lelkész s püspök címe alatt (Budapest, IX. Kálvin-tér 7.) 
küldendők be. 

Budapest, 1897. április 12-én. 
Szász Károly, 

püspök, első lelkész. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató-tanácsa a magyar-német tanszékre pá-
lyázatot hirdet, melynek betöltése a nm. vall. és közokt. 
miniszter úr kinevezése alá esik. 

Pályázhatnak protestáns vallású, a kijelölt tanszakra 
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 előleges részletekben és négy 
ízben 50—50 frt ötödéves korpótlék. 

Oklevéllel nem bíró tanárjelölt helyettes tanárul 
alkalmaztatik 800 frt évi fizetéssel, szintén havi részletek-
ben előlegesen kiszolgáltatva. 

Pályázók a nm. vall. és közokt. miniszter úrhoz 
intézett folyamodványaikat f . év májas hó 15. napjáig 
alólírt elnöknél nyújtsák be. Folyamodványaikban élet-

koruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi viszo-
nyaik, képesítésük, eddigi netaláni alkalmazásuk okmá-
nyokkal igazolandók. 

A megválasztott és kinevezett okleveles tanár egy 
évi sikeres működés után fog véglegesítés céljából felter-
jesztetni; hivatalát f. év szeptember 1. napján tartozik 
elfoglalni. 

Kelt Kisújszálláson, az ev. ref. főgimnázium igaz-
gató-tanácsának 1897. április hó 8. napján tartott gyű-
lésében. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, igazgató-t. elnök. 

803. szám. Pályázati hirdetmény. 

A dunántúli ev. ref. egyházkerület egyházi főható-
sága alá tartozó horvát-szlavon missziói területén két 
missziói ev. ref. lelkészi állomás újonnan szerveztetik: az 
egyik Daruváron, Pozsega megyében, a másik Nagy-
Pizaniezán, Belovár megyében. 

Mindegyik állomás javadalma a 300 forint állandó 
segély beszámításával lakáson kívül 700 — 750 forint és 
az állomások a kinevezés után azonnal elfoglalhatok. 

Azon lelkészek, vagy segédlelkészek, a kik ezen állo-
másokat elnyerni óhajtják s azokon ev. ref. egyházunknak 
fontos s ezenkívül hazafias missziót teljesíteni hajlandók, 
ez iránti pályázati kérvényeiket küldjék folyó évi május 
hó l-ig a dunántúli ev. ref. püspöki hivatalhoz Komá-
romba. 

Kelt Komáromban, 1897. évi április 7-én. 
Antal Gábor, 

dunántuli ev. ref. püspök. 

P á l y á z a t . 
A budapesti ág. h. ev. főgimnáziumban két tanszékre 

pályázat hirdettetik. 
Az egyik, melylyel a latin nyelv és a történelem 

tanítása van egybekötve, rendes tanárral, esetleg segéd-
tanárral, a másik, melynek szaktárgya a mathematika és 
ábrázoló geometria (vagy mathematika és fizika), segéd-
tanárral fog betöltetni. 

A rendes tanár javadalma 1200 forint alapfizetés, 
400 forint lakáspénz és 100 forint ötödéves pótlék, mely 
utóbbiba a más középiskolában töltött rendes tanári évek 
beszámíttatnak; nyugdíj az állami (1894. XXVII. trv.). 

A segédtanár fizetése egy összegben 1000 frt. 
A megválasztottak 1897, szeptember 1-én kötelesek 

hivatalba lépni. 
A kellően felszerelt kérvények az egyháztanácshoz 

intézendők és folyó hó 23-áig a főgimnáziumi igazgató-
sághoz (ág. h. ev. főgimnázium, Deák-tér) küldendők be. 

Budapest, 1897. április 1-én, 
Dr. Vetsey István, Góbi Imre, 

iskolai második felügyelő. 2—2 főgimnáz. igazgató, 
H0RNYAN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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A lelkészképzésről. 
I. 

Egyházunk életében alig van kérdés, a mely-
nek oly sürgős orvoslásra, reformálásra volna szük-
sége, mint épen a lelkészképzés. Nem a meg-
változott egyházpolitikai viszonyok teszik szük-
ségessé e téren a reformokat; ezekre már előbb 
is szükség lett volna; hanem az egyházpolitikai 
új törvények által teremtet t helyzet csak az ed-
digi állapotok tar thatat lanságát hozta napfényre. 

Theologiai szakoktatásunk a XVI. és XVII. 
század folyamán meglehetősen egy nyomon halad 
és a változások a theol. tudományok alakulásá-
val állanak inkább kapcsolatban, mintsem a 
képzés irányával és terjedelmével. A XIX. szá-
zad első felében átalakulásnak indul a képzés 
elméleti oldala és a század második felében a 
60-as évektől fokozatosan fejlődve az 1883., il-
letve 1886-iki konventi gyűléseken szabályozott, 
törvényes alakot nyer. Ellenben a mi a gyakor-
lati oldalt illeti, ez nemcsak az elméleti képzés-
sel általában, hanem még a mult századok gya-
korlati képzésével szemben is, viszonylagosan 
hátrányban maradt. Pedig e századnak általá-
nos szellemi ós erkölcsi iránya arra kónyszerí-
tett minden gyakorlati életpályát, élethivatást, 
hogy önmaguknak ezen gyakorlati jellegét ki-
váló mértékben szem előtt tartsák. 

Felesleges hangsúlyoznom, hogy a lelkészi 
állás eminenter gyakorlati. Sőt azt sem kell va-
lami nagyon bizonyítgatnom, hogy a társadalom 
életére egyik gyakorlati munkakör sincs, illető-
leg nem lehet nagyobb befolyással, mint épen a 
lelkószkedós, a lelkipásztori hivatás feladatainak 
betöltése. A társadalom szellemi életének leg-
fontosabb mozgató erői, a keresztyénség vallási 
s erkölcsi igazságai a lelkészek sáfárkodására 
vannak első sorban bízva, habár kivétel nélkül 
mindenki részes és munkás is azok terén. 

A mult századokban, mikor a vallásos érzés 

élénk ós lüktető volt a társadalomban, a lelkész 
gyakorlati tevékenysége nagy részt ki volt me-
rítve ós be is volt töltve a szószéki igehirdetés-
sel, sakrámentumok kiszolgáltatásával. Az egész 
társadalom mintegy vallásos légkörben nőtt fel, 
a mikor a vallás igazságai iránt való fogékony-
ságot szinte az anyatejjel szívták magukba az 
emberek, és így az igehirdető működése már 
inkább a fa gyümölcsöztetésére, mintsem egye-
nesen a fa ültetésére irányult. Más oldalról a 
társadalom műveltségének kisebb foka, de talán 
még helyesebb, ha azt mondjuk, hogy a lelki 
életnek magasabb mértékben való megbecsülése, 
az erkölcsi állapotok épségének megóvásánál a 
materialis eszközöket használta fel és ezen fel-
használásban chablonos eljárást követett. így 
tehát a lelkész gyakorlati tevékenysége e téren 
inkább az erkölcs-bíró, mintsem a lelkipásztor 
jellemének felelt meg, a korszellem kívánsága 
szerint. 

A mi századunk máig egészen más képet 
tüntet fel, a mely kép még a jövő századra is 
előveti árnyékát. Az anyagi érdekek túlsúlyra 
jutottak a szellemiekkel szemben, ép úgy, mint 
magában a szellemi életben is az értelmi erők 
az érzelmiek ellenében. A gazdasági élet óriás 
fellendülése, a kiszámíthatlan jelentőségű physi-
kai ós chemiai felfedezések, a tapasztalati tudo-
mányok meglepő vívmányai külön-külön ós együtt 
véve egészen átalakították — hogy úgy mond-
jam — az emberi társadalom légkörét, a vallás 
ós erkölcs iránt való fogékonyság nagy mérték-
ben megcsökkent s az ember mind jobban-job-
ban megszűnik erkölcsi alany lenni és halad, hogy 
ne legyen egyéb, mint a physikai világnak véget-
len értelmi fejlődésre képes koronája. 

Ehhez képest a vallás és erkölcs apostolai-
nak többé nem lehet a r ra várniok, hogy igazsá-
gaik hirdetéséhez úgy tóduljanak az emberek, 
mint a mult századokban, nem lehet ennélfogva 
a feladatuk sem az, a mi régen volt t. i. csak a már 
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meglevő valláserkölcsi érzület ápolása. Ma már 
az érzületet nekik kell megteremteniük is, ápol-
niok és gyümölcsöztetéshez juttatniok is és ha 
másképen nem lehet az emberekhez férni, egye-
nesen fel kell keresniök is s rájuk minden le-
hető módon ós eszközökkel hatniok. 

A lelkipásztor élethivatása mindig gyakor-
lati volt ugyan, de ma ezen gyakorlatnak tága-
sabb munkaköre akad. A cura pastoraíis szerepe 
és jelentősége teljesen átalakult. Századokon át 
a Disciplina Ecclesiastica-nak volt alkatrésze és 
a mint e század elején a változott korszellem a 
régi disciplinát eltörölte, jóformán vele együtt 
enyészett el. Pedig szerepe inkább csak most 
kezdődik igazán, hogy egyfelől a valláserkölcsi 
ideálokat beoltsa, másfelől pedig ugyanazokat 
ápolj a az egyénekben. A materialistikus érdekek 
nagy súlya sokakat távol tart a keresztyénség 
nemes eszményeitől, másokban pedig ugyanazt 
azonnal megoltja. A keresztyénség, mint a szó-
székről elhangzó igazság, többé elegendő vonz-
erőt nem gyakorolhat, a mint hogy önmagában 
sohasem gyakorolt, hanem csakis akkor, ha az 
életben testet ölt. Hiszen ópen az a keresztyén-
ség legsajátosabb jelleme, hogy az élet nem 
physicai, hanem a legmagasabb fokú szellemi 
élet. Manapság positiv és szemléltető oktatási 
methodusunk mellett, teljesen elveszíti hatását 
minden ismertetés, leírás, ha csak egyúttal a 
gyakorlatban meg nem mutat juk az ismertetendő 
tárgyat. Ezért bármily szépen írjuk is le a szó-
széken a keresztyén jellemet, bármily meggyő-
zően fejtegessük a keresztyénség alapigazságait, 
azoknak századrósz annyi hatásuk sincs, mintha 
az életben megmutat juk a keresztyénség műveit, 
vagyis magát a keresztyénséget, nem mint hitet, 
mint meggyőződóst, mint érzületet, hanem mint 
munkás óletelvet, illetőleg mint a legmagasabb 
fokú, az egyetlen tökéletes életet. 

A keresztyénségnek, mint az emberi társa-
dalomban működő életelvnek igazságát, nagysze-
rűségét épen a lelkipásztornak legfőbb kötelessége 
dokumentá ln i ; neki kell a maga életében és cse-
lekedeteiben megmutatni, hogy mi az, a mit ő 
hirdet a szószékről. Ezen egész szószéken kívüli 
működése tulajdonkópen a cura pastoraíis. És a 
mennyiben egy ember ereje, ha még oly erős 
lélek acélozná is, csak gyenge a nagy célok 
megvalósítására, de meg mert minden keresz-
tyénnek kötelessége amaz élet folytatása, ama 
tevékenységben való részletezés : azért a lelkész 
által önerején kellőleg nem végezhető keresztyén 
munkásságban társul csatlakozva, vagy önmaguk-
ban is tömörülve a hasonérzelműek, a belmisz-
sziónak nevezett munkásságot társulás útján 
fejtik ki. Nincs a belmissziónak egyetlen egy 

ága sem, a mely a lelkipásztori gondviselésnek 
is tárgya ne lenne, és így a belmisszió ós cura 
pastoraíis csak abban különböznek egymástól 
— szűkebb értelemben véve a szavakat — nogy 
emehhez egy ember ereje is elegendő, míg amott 
társulás nélkül kellő cél nem érhető el. 

A lelkipásztornak az életben való gyakor-
lati működése ós szószóki igehirdetése között a 
legszorosabb összefüggés levén, világos az is, 
hogy e téren a legfontosabb feladat a keresztyén 
élet legtökéletesebb megjelenésének, a Krisztus-
ban való testet öltésének a feltüntetése, mun-
káinak az Üdvözítő és követői szerepében való 
felmutatása, objectiv és subjectiv hatásának léte-
sítésére és megszerzésére indítás. E tekintetben 
egyetlen tökéletes kópét a kellő eljárásnak a 
biblia tünteti fel. S így az igehirdetés sem lehet 
más, mint a biblia hirdetése, magyarázása. És 
itten semmi mellóktekinteteknek nincs helye, de 
legkevésbbó amaz üres szólamnak, hogy a bib-
lia és a mai kor tudományos felfogása között, 
az egyház dogmái ós a mai felvilágosultság kö-
zött ellentét levén, ez kiegyenlítendő. 

A ki a bibliát a hegeli philosophia alapján 
reconstruált keresztyónsóggel helyettesíti, idegen 
marad a Schleiermacher vagy Kant philosophiá-
ját valló előtt ós megfordítva és mind együtt-
véve idegen marad azok előtt, kik egy gramm 
életet többre becsülnek egy legio, máról holnapra 
változó bizonytalan és szín, mert életnélküli esz-
ménél. A régi holt orthodoxia a maga örökös 
dogmáival kiűzte a művelteket a templomból, 
az új, modern philosophiával kevert, nem keresz-
tyénség, hanem vallásbölcsószet, kiűzte a népet 
is, a nélkül, hogy a művelteket megnyerte volna. 
Ez utóbbiakra nézve mindkettő, mint tan élvez-
hetetlen, de a keresztyénség, mint élet előtt 
csakis a szántszándókkal vakok hunyhatnak 
szemet. 

Az eddigiek után visszatérve magára a lel-
készkópzésre, azt tapasztaljuk, hogy ez túlnyo-
mólag elméleti irányú. Sehol semmi nyoma 
nálunk annak, hogy mi gyakorló lelkészeket kí-
vánunk seminariumainkban növelni. Valami saját-
ságos hatás vett mi raj tunk is erőt, midőn theo-
logiáinkat egyetemi színvonalra akartuk emelni 
és emeltük is. E hatás, míg egyfelől a német 
lelkészképzés utánzata volt, másfelől némi nagy-
zolásnak is tekinthető. Az átalakítás eredménye 
egy félig keresztülvitt tanszabadság, egyetemi 
előadási modorral kapcsolatban. Azonban az elért 
eredmények ópen nem feleltek meg sem a fára-
dozásnak, sem a célnak. 

Az egyetemek feladatát eddig a tudományok 
művelésében látták, ezért az egyetemi tanárnak 
első sorban tudósnak kell lenni. A mi theolo-



giáinkon, kapcsolatban az egyetemi színvonal-
ról való felfogással, többször érvényesül az a 
nézet, hogy a tanár feladata a tudományt tovább 
vinni. Pedig így, tisztán e szempontból indulva 
ki, a lehető legképtelenebb helyzetet teremtjük 
meg az által, hogy teljesen feledjük a theologiai 
akadémiák tulajdonképeni célját, a mi — bárki 
mit mondjon is •— a lelkészképzés; tehát a ta-
nárok működésének is ide kell legnagyobb mér-
tékben irányulni. Ily szempontból fogva fel a 
dolgot, a theol. akadémiákon való lelkészképzés 
sokkal szerencsésebb lehetne, mint az egyetemi 
képzés, mert az egyetem állítólagos feladata ós 
színvonala nem állja út ját az egyedül igaz cél-
nak. Mellesleg megjegyezhetjük ugyan, hogy p. o. 
hazánkban, de sok helyen a külföldön is az úgy-
nevezett egyetemi színvonal lucus a non lucendo 
és sok gimnáziumi tanárnál magasabb színvonalú 
előadást tapasztalunk, mint némely egyetemi 
cathedráról. Az egyetemi előadás specialitása a 
legtöbb esetben a részletek terjedelmében, mint-
sem azok mély felfogásában nyilvánul. Továbbá 
ne felejtsük azt sem, hogy az egyetemi oktatási 
mód a szintén gyakorlati tanári pályánál miná-
lunk ós a külföldön is igen rosszul ütött be ós 
mostan tesznek arra nézve próbákat, hogy a 
tudományos ós gyakorlati követelményeket egyez-
tessék, a minta gimnáziumok vagy próbaévek 
életbeléptetésével. 

A mi hiba az egyetemi tanárképzésnél fel-
merült, ugyan az még nagyobb mértékben ész-
lelhető a lelkészképzésnél. Mintha egész szakok-
tatásunk egyenesen azzal a céllal volna beren-
dezve, hogy a gyakorlati képzés teljesen elmaradjon. 
A németek úgy segítenek magukon, hogy Pre-
diger Seminar-okat állítanak fel ós a Lehr- Vica-
riatokat állandósítják. Nálunk az egyetlen támo-
gató a segédlelkészség intézménye, a lehető leg-
gyarlóbb módon életbe léptetve is egészen más 
célnak rendelve alá, mint ezt a mult évben már 
fejtegettem is. Nálunk a segédlelkészt első sor-
ban a lelkész érdekében alkalmazzák és nem a 
káplán jövendő gyülekezete érdekében. Az anya-
szentegyház igényei s követelményei nagy részt 
elenyésznek az egyes lelkészek szükségletei mel-
lett, holott itt a gyakorlattól nem az egyén elő-
haladása, hanem százak és ezrek boldogsága 
függ ós hozzá szabad egyházi szervezetünk még 
kellő orvoslásra sem nyújt alkalmat, míg egyéb 
közpályáknál ez feltalálható részint a dislocáló, 
részint a tisztújító hatalomban ós a szigorúbb 
disciplinában. 

Pokoly József, 
theol. tanár. 

I S K O L A Ü G Y . 
A mi fecskéink. 

(Illusztrációul a néptanítók gyakori változásához). 

A t. tanférfiak közül valaki panaszkodott a »Nép-
tanítók Lap«-jában az iskolafentartók ellen, hogy mily 
méltatlanul bánnak a jóhiszemű pályázókkal. Hetek, hó-
napok múlva kapják vissza okmányaikat, mialatt elesnek 
a más helyre pályázástól. 

Megkövetem a tens nemes vármegyét: hallgassa meg 
egy boldogtalan iskolafentartó testület szegény közegének 
keserveit is, a miképen itt következik. 

Miután a tanfelügyelő packázásait csendes flegmá-
val eltűrtük, sőt a vármegye kétszeri megintését is hig-
gadtan bocsátottuk el füleink mellett, de sőt inkább az 
esperes és püspök intő levelére fölbátorodtunk, mert azt 
olvastuk a sorok között, hogy »félni jó, de megijedni nem 
kell«, és csak miután láttuk, hogy a kegyetlen polgári 
hatóság iskolánkat mindezek dacára pogány módon bezá-
ratja; miután ily preludium mellett harmadik tantermet, 
az alkalmazandó tanerő részére alkalmas lakást s havi 
előleges részletekben fizetendő 450 frt fizetést sikerült, a 
népre vetett pótadó űtján, a polgári alsóbb és felsőbb 
hatóságok örökemlékezetben maradó buzgó támogatása 
mellett elővarázsolnom: az új állásra pályázatot hirdet-
tem az iskolaszék határozatából. 

Még pedig, mivel köztapasztalat szerint két tanító, 
ugyanazon nemből, untig elégnek bizonyult: elhatározó-
dott, hogy az új állomás növel töltessék be. Ez a két 
tanító valóságos két vércse, legyen már egy szelid galamb 
is, a ki nem marakszik, nem jár préda után, hanem ott-
hon ül szépen a dúcban. »És ha a tanítók a gyümölcsé-
szetet és borászatot terjesztik; nemzetgazdászati szempon-
tok kívánják, hogy a női ipar is érvényesüljön közöttünk* 
— mondám én az iskolaszéken. 

Egyik kákán is mindég csomót kereső iskolaszéki 
tag, bátorkodott olyanformán hebegni, hogy hátha ama 
bizonyos nőre szemet találna vetni, teszem azt valamelyik 
tanító: nem lenne-e az »rovatalos nehézség?< 

De ezt a rossz prófétát én nyomban letorkoltam. 
Kegyelmednek mindég vannak ilyen csodálatos bogárkái, 
teszem azt, p. o. ha a csillagos ég egyszer leszakadna s 
minden verebet agyonütne !. . 

Diktum-faktum: meghirdettem a tanítónői állomást. 
Ot szende leányka pályázata jött be a határidőre. 

Egy épen azon évben végezte a képezdét. A többi foko-
zatosan tiszteletreméltóbb korban, egy pláne a bájló női-
kar legszélsőbb határainál járt. Egy percre az a gondolat 
ötlött eszembe (hja, minden ember önző!), hogy ez utób-
bit, ezen legtiszteletreméltóbb korú hölgyet, mivel engem 
állásom és főleg korom, minden gyanútól távol tart: ház-
vezetőnőül alkalmazom. Teringette! Én is nyernék, ő is. 
Én attól a hosszú újjü, szurkos kezű szakácsnétól, akinek 
a szabad »értékeltávolításon kívül* 80 frt évi egyenes 
adót fizetek, megszabadulnék, ő pedig — t. i. a tanító-
házveztő nő — kosztot kapna. De hátha a kákán csomót 
kereső atyafi ebben is rovatalos nehézséget látna. Győzött 
hát a közérdek. 

Azt szemeltem ki az öt közül, a kinek legjobb volt 
a bizonyítványa: a Szabó Etelkát, a ki most végezte a 
képezdét csupa kitűnővel. Azonkívül teljesen árva, há-
rom kis testvékéjének egyedüli gyámola. Örökre hálás 
lesz — írja a kérvényben — ha módot adunk neki, a 
megválasztás által a kis testvéreiről való gondoskodásra. 



Hogyne adnánk, édes árvám, Etelka ! még ha csupa 
»elégségesed« volna is, elpártolnánk ezért a nemes lel-
kedért. 

Természetesen megválasztottuk. Nyomban közöltem 
is vele az egyhangú megválasztást, el nem feledvén figyel-
meztetni. hogy a női munkák tanításáért külön díjat sza-
vazott meg az iskolaszék s hogy a kiszabott időben pon-
tosan megjelenjék. Írja meg jókor: mikor jön s a vasúti 
állomásra kocsit küldünk eléje. 

Tizednapra felelt a leányka. Bocsánatot kér a kése-
delemért, de távol volt (Beregben lakott). Köszöni hálada-
tos szivvel a megválasztást, tudatni fogja a megjelenés 
napját. S mivel azt is tudatta, hogy ő testvérei közül 
kettőt magával hoz és konyhát fog tartani; samaritáni 
indulattal szobájába még egy nyoszolyát szereztünk s a 
konyhafelszerelésről is gondoskodtunk. 

Varga János uram azonnal megajánlott felesége 
nevében egy tyúkalját, Tóth István a csibéknek egy véka 
búzát, Szarka András egy választott malacot, Szij Péter 
két zsák krumplit. Ne féljetek, kis árvák, becsületes nép 
ez, eltart benneteket, el, ha öten jönnétek is! 

Csak jöjjetek mielébb. Mert a határidő gyors lép-
tekkel közelget. Már csak egy hét. Azóta régen vissza-
küldtem volna a többi négy pályázó okmányait, ha az a 
kákán is mindég csomót kereső iskolaszőki tag megint 
egy bogárkát nem fog vala, azt mondván, hát ha aztán, 
teszem azt, az Etel kisasszony körülményei miatt otthon 
maradna: nem lenne-e az rovatalos nehézség, ha mi 
hoppon maradnánk ?! 

A manó vigye el ezeket a bogarakat! Ott motosz-
káltak a fejemben. No, valami nagy baj nem származhat 
ebbéli késedelmemből, mert ezek az okmányok, a mint 
látom, mind a másolatok másolatainak a másolatai, ők 
unokái az eredeti ősöknek. 

Végezetre, egy nappal a határidő előtt, megjött a 
kisasszony levele, hogy holnap délelőtt 11 órakor érke-
zik az állomásra. 

No, Tóti Dorka — szóltam a szakácsnénak, ki meg 
volt győződve, hogy e szokott titulusát valamely ótesta-
mentumi kegyes asszony viselte valaha — holnap 9 óra-
kor indul a tanító kisasszony elé. Ha a kisasszony a 11 órain 
nem érkezik, várja be a következőt stb. két testvérkéjét 
is hozván, szedje össze a viklerjeit. Egy-két napig a mi 
vendégeink lesznek. Azalatt a 39-ik zsoltárt forgassa el-
méjében szüntelen, mint a malacpecsenyét a nyárson, a 
melyről szintén meg ne feledkezzék ! 

Máskülönben higgadt öreg vagyok, most mégis oly 
nyugtalanul vártam vendégeim érkezését. Fél egyre, ren-
des körülmények között, meg kell érkezniök. Oh, hogy 
jönnek majd onnan a messze földről, az üveghegyeken is 
túlról, kifáradva, ellankadva! Hogy néz majd rám az a 
bakfis lányka s az a két kis csetres, félénken, mint az 
őzike! De én megölelem őket: ne féljetek édes gyerme-
keim, atyátok leszek. Nekem nem adott az Isten nőt, 
gyermekeket, tőletek meg az atyát, elvette; pótoljuk ki 
egymást : legyetek gyermekeim! 

No, nem olyan vizes tapló az agglegénvsziv, pislog 
abban a szeretetnek egy kis tüze, csak alkalom kell rá, 
hogy fölébredjen. 

Már a delet elharangozták. Kinéztem az utcaajtóból 
arra felé, a honnan érkezniök kellett, ámbár bizonyos, 
hogy még hiába vártam. Ha ez a csúf, esős, sáros idő 
nem volna : eléjök sétálnék. Hogy az időt agyonüssem, 
elővettem az iskolaépítési számadásokat. Ha ebbe bele-
merülök. észrevetlenül futnak az órák. 

Nekiültem. Konstatáltam, hogy 1200 frttal túlléptük 
a költségvetést. Erre nincsen födözet. 

Iszonyatos théma, mely mellett eltörpül minden más. 
Egy gyülekezet, mely a templomépítésre Isten akaratán 
megnyugvó szivvel odaadta a felső köntösét s a kinek 
nyomban rá alsó köntösét kobozták el iskolaépítésre, 
ennek a kifacsart, agyongyötört gyülekezetnek mondjam 
én: atyámfiai most még elveszszük szátok utolsó betévő 
falatját is, mert még 1200 frt hiányzik. 

Ugy megszállta elmémet, szivemet ez a gyötrő gon-
dolat, úgy elborult lelkem, észre se vettem, hogy leeresz-
kedett az est homálya. Hét óra volt. 

Hol késnek az én vendégeim ? Bizonyosan lekésett 
Etelka az első vonatról, meg a többiről is, tehát az 
utolsón, az esti 11 órain jön. Tóti Dorka pedig bevárja. 
Okosan cselekszi. 

Ugy hajnali egy órakor meg is érkezett ő szeren-
csésen — egyedül. 

— No hát holnap jönnek. Holnap ismét bemegy 
értük, mondám Dorkának. 

— Én bizony csak a Szentmihály lován megyek, 
mert úgy agyon hűltem, hogy az én főztömből többé senki 
nem eszik. 

Nem hittem, ámbár meglévő fogai rémségesen va-
cogtak s egyébbkor tulipiros ábrázata kükürics szint mu-
tatott. Hát akkor rendelkezzék jókor reggel, hogy a gond-
nok menjen be, mondám neki. 

— Nem rendelkezem én már egyébbről, mint a 
spórkönyvemről. A Zsófi húgomnak hagyom, de 100 frtot 
fizessen ki belőle a temetésemre. 

Meglepett. Nem az, hogy ő tőke felett rendelkezhe-
tik. én pedig hosszú hivataloskodásom alatt sem tudtam 
gyűjteni, hisz azért nincs nekem, mert neki van. Hanem 
meglepett a szörnyű kétségbeesés és nagy hiúság. 

— Hát ba csakugyan meg akar halni, csináljon 
okosabb testamentumot s akkor olyan temetése lesz, a 
milyet nem látott még ez a helység. A maga Zsófi huga 
Pesten szakácsné. A mit ráhagyna, azt a bakakáplárok 
elherdálnák tőle. Olyan, mintha a szemétre dobná a pén-
zét. Hanem hagyja Isten dicsőségére, ennek a nyomorgó 
gyülekezetnek. Örökre emlegetik. Pompás temetést rende-
zünk : érckoporsó, kerített sír, márványkő. Három pap 
lesz és kántus. Az esperes beszél, úgy, hogy még a ko-
porsóban is feldobog a szíve. A kántus az udvaron énekli 
azt a gyönyörű éneket: 

Menj el immár, kedves lélek. 
Nagy örömmel követünk. . . 

Az után pedig: 

Itt viszik az ablak alatt, 
Be sok ember sírva fakad. 

— Jól van no — szólt vacogó áhitatlal — legyen 
hát az ekklézsiáé — 20 forint. 

— Hát mennyije van a spórkönyvön ? 
— Majd meglátják egy-két nap múlva, ha meghalok. 
Természetes, hogy soha se láttuk meg. Korán reg-

gel már hallottam, hogy csatázik a szolgálóval az előző 
napi tojások, tejek, túrók bevételei felett. Bizonyosan 
rosszul áll ott is a számadás. De ott mindég födözetfeles-
leg van. 

Másnap jóidején a gondnok ment a kisasszony elé, 
s megjött ő kelme is éjfél után üresen. De mivel okos 
ember volt: mielőtt lefeküdt volna, beszólt az egyházfihoz, 
hogy jókor reggel kocsi menjen a kisasszonyért, mert 
bizonyosan ma jön. 

És ekként tengelykopásig küldözgettük volna a ko-
csit Etelka elé, ha másnap meg nem érkezik, nem ugyan 
elevenen, hanem a fotográfiája s mellékelve becses levele, 



melyben sajnálattal tudatja, hogy miután négy helyre is 
megválasztották, azon szerencsés helyzetben van, hogy 
minket faképnél hagyhat. Olyan helyre megy. hol nagyobb 
fizetés mellett nagyobb tanintézetek is vannak, hol két 
kis öcscsét taníttathatja Tartsuk meg őt szives emléke-
zetünkben. 

Tehát betölt a prófécia: meglett a rovatalos nehéz-
ség. Jó, hogy nem küldtem vissza a pályázatokat. Nyom-
ban megválasztottuk a sorrend szerint következő másik 
kisasszonyt. De ő nem égvén lázban, csak nyolcadnapra 
felelt, hogy miután ő özvegy édes anyját is hozza s mi-
után ő a franciát, angolt, németet, nemkülönben a zon-
gorát is képes tanítani: eszközöljük, hogy ebbeli tudo-
mányának értékesítésével ekzistenciáját jobban biztosít-
hassa. 

Nehéz théma ily rendkívüli tudományokat itt elplántálni, 
de három nap alatt mégis sikeresen megoldottam. A 
zongora, a francia, az angol, a német és az iskolaszék 
várta, várta . . . És egy hét múlva jött a levél, melyben 
ő is »nagy sajnálattal* tudatja, hogy miután több helyre 
megválasztották, e pillanatban még nem határozott: hová 
megy, csak annyit mondhat bizonyosan, hogy hozzánk, 
falura nem jön. 

Uraim, kik ezt olvassák, önök nemde keresztyének ? 
Lehetetlenség, hogy gyönyörködnének embertársaik szen-
vedésein. Humánus sziv nem kívánhatja, hogy rendre 
rajzoljam azokat a keserveket, miket éreztünk mi, boldog-
talan iskolafentartók, mikor olvastuk mind az öt kisasz-
szony levelét, mely mind »nagv sajnálattal tudatja, hogy 
miután több helyre* stb. 

Pláne az utolsó, a legtiszteletreméltóbb korú, nem 
is sajnálattal, hanem örömmel tudatta, hogy azalatt férj-
hez ment s férje nem ereszti. 

Hisz lehetett is ideje a férjhezmenéshez, mert más-
fél hónapig játszadoztak velünk a hölgyecskék. Pedig a 
két utolsóval már telegraf útján értekeztünk. Ámde mivel 
mi azon valószínűleg bekövetkező időre, midőn a tisztelt 
férj küldeni fogja ő nagyságát, nem várakozhattunk: gyor-
san új pályázatot nyitottunk. Még pedig, mivel a nők 
iránt való bizodalmunk teljesen rombadőlt: az ő kizárá-
sukkal. Az iskolaszéki ülésen nem esküdtünk meg, mint 
őseink a Rákoson, de egymás szeméből nyilván kiolvas-
tuk az egyhangú szent elhatározást, hogy soha ez élet-
ben idegen nemzetségből nem választunk. Protokollumba 
íratjuk elrettentő például késő utódainknak. Szörnyű egy-
ügyűség volt szövetkezni azzal a népséggel, melyről világ-
kezdet óta minden bölcsek elmondták, hogy »ingatag, 
álnok«. Jertek, ti részünkről valók, ti, az állhatatosság, 
szilárd lelkület igaz letéteményesei, férfiak, előttetek nyit-
juk föl a sorompót! 

Az új pályázatra csak három férfi jelentkezett. De 
meg voltunk elégedve, mert egy csupa kitűnő bizonyítvá-
nyokat küldött. Két diplomája volt : népiskolai és polgári 
képesítő. Ez nem sütött fel Megjelent pontosan. És talál-
taték igen derék, ügyes, értelmes ifjúnak. A hosszas 
vakáncia alatt elzüllött iskolánkat egy pár nap alatt tel-
jesen rendbeszedte. Lett rend, fegyelem, pontosság és 
tisztaság kívül és belül. Igazi »mester« volt. Örült a lel-
künk, hogy embert kaptunk. És áldottuk az isteni bölcs 
gondviselést, hogy a csapodár Nimfák hálóiban meg nem 
fogattunk. 

— De, hajh forgó viszontagság járma alatt nyö-
günk ! A két diplomás jeles ifjú kilencednapra beállított, 
hogy holnap távozik. 

— És miért ? kérdém megütődve. 
— Ki vagyok nevezve állami intézetbe. 48 óra alatt 

esküt kell tennem az ungvári kir. tanfelügyelő előtt. Jövőm 
parancsolja. 

— Eh, az ön jövője — pattantam föl nagy indu-
lattal — hát a mi jelenünk ? Ez kétkulacsosság, két helyre 
is pályáz s hogy a jobbat megnyerje, most bennünket itt 
akar hagyni. Ezt nem engedem. Megakadályozom. Rend-
őri uton. 

A kétkulacsos ifjú úr még mosolygott: 
— Semmi olyast nem tettem, a mi a rendőri be-

avatkozást indokolná. Papakosztával nem állok viszonyban. 
Mégis megláncollak — gondolám — vagy legalább 

kitépem tollaidat, hogy ne repülhess. 
— Visszatartom okmányait s nem adok bizonyít-

ványt — dörmögtem. 
— Köszönettel venném, de a nélkül is mehetek, 

nyájaskodik ő kegyelme. 
Mivel ezek a csörgő fegyverek semmitsem véthettek 

a két diplomás vitéznek, mást vettem elő. 
— Mi fizetése lesz, uramöcsém, az új állomáson. 
— Ötszász forint. 
— Hát azt is megadjuk. Ily derék tanerő megér-

demli. Maradjon. 
— Uram, nem tehetem. Uj állásom csak lépcső a 

magasabbra, mit felekezeti iskoláknál remélni sem lehet. 
És elröpült a magasabb tájak felé. Sem fenyegetés, 

sem igéret meg nem tarthatta. 
Megint pályázatot hirdettünk. És pedig visszatérve 

első eseményünkhöz, a nőhöz. Hiába ez a gyengédebb, 
finomabb matéria, a selyem és a patyolat. Ha megcsaltak 
is; finoman tették, legalább nem szemtelenkedtek ide, mint 
a durva pokróc férfiak, kik ide tolják a képes felüket egy 
hétre, aztán itt hagynak a faképnél fitogva. 

A tengerbe dobott hálónk három halacskát fogott. 
Egy szokatlanul kiváló volt. Négy diplomájú : népiskolára, 
tornára, zenére és női munkákra képesítve, három tan-
nyelvű iskolába. 

Megrettentünk a nagy szerencsétől. Hiszen az Iste-
nért, ennek négy szárnya van és három országa! Megél 
ez földön, vizén és levegőben. 

Ezt nem mertük megfogni. Nem nekünk való. Legyünk 
szerények. Kiválasztottuk a legalkalmasabbat. 

Nem csúfolt fel. Eljött. Leírhatatlan boldogok vol-
tunk három hétig. Akkor fölmutatta ez is a kinevezést, 
állami iskolába ment esküt tenni a tanfelügyelőhöz. Azóta 
üresen áll a fészek ma is. Sem vércse, sem galamb nem 
akadt belé. És én négy pályázat eredményeként 14 pá-
lyázó okmányait őrzöm itt szomorú -pmlékül. E közül csak 
kettőnek láttuk, rövid időre, országát. A többi meg sem 
jelent. És soha egy sem kérte vissza okmányait. Hisz ezek 
olyan tollak, a melyek minden pillanatban kinőhetnek s 
röpülhetnek velők a magasabb tájak felé. 

Hát csak repüljenek. Madarakat policáj és szép szó 
meg nem tarthat, hogy az őszi tájakat itt ne hagyják. 
De legalább ne vádoljanak minket, szegény iskolafentar-
tókat, hogy méltatlanul bánunk velők. 

És ne vélje azt senki, hogy az a tilalomfa, melyet 
a konvent állított, megakadályozza a madárvándorlást. 
Fia klímánkat meg tudnánk változtatni, ide kötözni a ta-
vaszt : nem mennének el a mi fecskéink! 

Szentkúti Károly. 



T Á R C A , 
Megmarad a szeretet. 

Zokog ajkunk, fáj szivünk, 
Majd. hogy ketté nem reped. 
De vigasztal szent hitünk, 
Hogy örök: a szeretet. 
A csillagok lehullnak, 
Mindenek megavulnak; 
Megmarad a szeretet 
Mindörökké! 

A halál szól rémesen: 
A mi por volt, porrá lesz! 
A vallás szól édesen : 
Lelkünk megtér Istenhez. 
A. csillagok lehullnak, 
Mindenek megavulnak; 
Megmarad a szeretet 
Mindörökké! 

Hozzád esdünk, Istenünk: 
Mutasd meg az égi célt! 
Szentlelkeddel légy velünk, 
S üdvözíts a Jézusért! 
A csillagok lehullnak, 
Mindenek megavulnak ; 
Megmarad a szeretet 
Mindörökké ! 

Sántha Károly. 

Az evangelium hatása az életre. 
(Folytatás.) 

De hát, ha e nagy szerelem, irgalmasság nem mult 
el, ha a vezércsillag fenragyog az égen, csak a hivők 
láthatják, csak a megtértekre száll annak sugára? A ki 
még meg nem tért, hol, hogyan láthatja meg? Elmenjen 
a szent földre, hogy ott fű, fa, virág, a felszálló por, a 
kövek, a derültebb kék ég mosolygása beszéljen el min : 
dent . . . regéljen Ő róla ? . . . Talán az a virág egy Ö 
általa feltámasztott ember szive porából nőtt s az sut-
togja el a Jézus irgalmát? Az az ég, mely vérbe borult, 
clZ cl föld, a mely megindult, mikor 0 a kereszten min-
den emberekért kiszenvedett, az beszéljen a megváltásról ? 
Csak Jézus nemzedéke volt olyan boldog, hogy hallhatta 
az ő szavát hivő és hitetlen ? Csak Jánosnak jutott a 
kegyelem osztályrészül, hogy Jézus szive dobbanását hallja, 
melegét érezze ?! . . . 

Nem! Jézus mindenkit egyenlően szeret, mindenkiért 
dobog szerető szive . . . Mindenki hallhatja szive dobbaná-
sát . . . Hol ? . . . Nyissátok fel az evangéliumot . . . Az 
megnyitja lelki szemeiteket, láthatjátok őt, az Isten szent 
egyetlen Fiát; megnyitja a ti füleiteket, halljátok, értetek 
dobog az isteni szív . . . Reá borulhattok . . . Azért ele-
venedik meg e szent könyvben a holt betű s beszél cso-
dálatos dolgokról, melyeket csak Isten lelke sugallhat, 
mert ott, a szent könyvben, az evangéliumban árad szét, 
mint az örök kegyelem, Jézus szivének szeretete! . . . E 

könyv az egyetlen igazságra vezérlő kalauz, mely oktat, 
tanácsol, vezet, buzdít, fedd, hatalmas, keresztyén igazsá-
gait oly egyszerűen mondja el, hogy megértheti mindenki. 
A hang elárulja, hogy ember úgy nem szólhat, csak az 
erős Isten Lelke. Soha szó oly édes, vigasztaló nem volt, 
mint Jézus szavai; soha igazság nem lehet oly tiszta, 
meggyőző, mint az övé. Az evangelium purgatórium, mely-
nek tüze túlvilági, ereje felséges, hatalma csodálatos. Mi-
kor a bűnös embert gyötri a lelkifurdalás s szemeibe 
tolulnak a megbánás tisztító könyei s megkűzdve a bűn-
nel, megutálja azt: előtte áll isteni nagyságában az Idve-
zítő . . . Jézus könyve, az igaz, örökkévaló tudomány 
kincsesháza s az emberiségnek ez a tudomány kell. 

Óh, mennyit ócsárolták, mennyi rosszakarattal szeny-
nyezék be e tudományt, e könyvet.. . Mintha tán a sze-
retet, igazság beszédét meg lehetne semmisíteni! . . Hány 
elme, hány szem volt homályos, mikor e tudományba 
tekintett, talán épen az isteni kijelentés fényessége kábítá 
el őket. E tudomány kiegészítése, befejezése a kijelentés-
nek s az egész emberiség történetének, maga az Omega. 

De hát csakugyan ez volna a Szentírás? . . . 
Nézzétek. E munka az, a melyben Isten a gyenge 

embernek, ki csak egy hajszálnyival sem növelheti meg 
a maga termetét, kijelentette akaratát. Megjelentette azt 
az eszmét, a mely a világ fundamentomának felvettetése 
előtt Ő benne volt s mely a mindenségben vált valóra. 

Ott a teremtés . . . Bűnbe esik az ember, megbántja 
a Teremtőt. És az Úr büntet, de a kegyelem áldó szár-
nyai is meglebbennek; megadja a váltság igéretét. Segíti 
folyton az embereket . . . A zsidónép vezetése csak jel-
képezése az egész világra kiterjedő gondviselésének. Elő-
hívja felkentjeit, s mikor betelik a hosszú sor, közelget 
az időknek ama teljessége: bezárul a mult, feltárul a jövő. 
Maga az Ige lesz testté, maga az Isten Fia jő e földre, 
hogy betöltse a kegyelem munkáját . . . És az emberek 
a kegyelem, a szeretet munkáját, emberi módon, halál 
által akarták megsemmisíteni. Halállal sújtották, ki a ha-
lált meggyőzni jött. Majd egy fenséges tény következik el: 
a feltámadás. Ki merte volna ezt, még vallásos rajongá-
sában is elgondolni ? . . . Terjed az isteni ige . . . Előálla-
nak az evangéliumok, rajzai az Istenember életének, annak 
az életnek, a melyen a bűnnek annyi árnya sem volt, 
mint a mennyit egy sugár teremt.. . Az apostoli levelek 
Isten levelei. Tetőpontján áll a kijelentés. Itt van az írás-
ban a Szentek szentje. Vessétek le saruitokat, mikor itt 
olvastok, mert nem az ember Pál, vagy Jakab és János 
szólnak, hanem a szerető Jézus. Nem az emberi ész győz 
meg itt, hanem a testté lett Ige. 

A Szentírás, mely kijelenté a teremtést, a tetőpon-
ton áll az Idvezítő váltságmunkájánál, bezárul az ítélet 
megjelentésében. A kezdetben ki van mondva a vég is. 
A teremtés felülmúlhatatlan, megcáfolhatatlan leírása, me-
lyet az emberiség gyermekkorában nem írt, csak leírt 
Mózes, nem ő gondolta ki. Nem; azt úgy, hogy az em-
beriség mindenkor igaznak érezze, meg ne cáfolhassa 
kevély tudománynyal, a hatalmas Jehova mondja! 

Azt mondjuk, a biblia a könyvek könyve. Emberi 
fogalom és meghatározás. Kijelentése ez az örök, változ-
hatatlan akaratnak. Mint a hajnalcsillag legfényesebb 
minden csillagok között s mindenütt ragyog: ügy a biblia 
a legfényesebb, a mit ész láthat, szív érezhet . . . mert e 
könyvnek maga az ige, a »logosz« a tartalma. Úgy szereté 
Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát küldötte el. . . 
Úgy munkál megtartásán, hogy kezébe adja bölcseségé-
nek kijelentését. Igazak akartok lenni, bölcseségre vágy-
tok ? Olvassátok az örök Igét. Mondhatja a hitetlen vagy 



a tudatlan, hogy ne olvassátok; megátkozta, tiltotta a 
tévelygő bűnös ember, hiába! Átokkal, tilalommal le 
lehet-e hajtani a napot az égről? 

Ne hallgassatok az álprófeták szavára, a kik cinikus 
beszéddel, fenhéjázó nyelvvel kürtölik világgá bölcsesé-
güket; ne higvjetek nekik. Nem az emberiségért, önma-
gukért fáj legjobban a szivük. Saját sötét világuk az5 ei 
melybe fényt akarnak árasztani, csak egy keveset, csak 
annyit, mintegy csillag ragyogása. . . Ámítják magukat, 
másokat is el akarnak csábítani; csak a sóhajtó lélek 
kínos vergődése, csak a kínzó gyötrelmek távoztatásának 
kétségbeesett törekvése ez. Nincs hitük, mert nem ismerik 
Isten kijelentését. 

Hányan vannak, a kik rettegik a halált. Nem tud-
nak megnyugodni abban, hogy ez a test, a mely most él 
érez, mozog, akar, egyszer összeesik, porrá lesz. A síron 
ott az életnek pecséte: az evangélium, mely mindent fel-
tár, de nékik hiába . . . Meg vagyon írva: »Hogy ha 
homályos a mi evangéliumunk, azoknak homályos, a kik 
elvesznek. (II. Kor. 4. 3.) Ám, a ki hitét az örök forrás-
ból meríti, az megszabadul a halál gyötrelmes gondolatá-
tól; képessé teszi, hogy sejtelmes öröm dobbantsa meg 
szivét, mikor hullnak a rögök, hogy látni vélje a sírból 
kiemelkedő Üdvözítőt . . . Látja, hogy a rémesnek állított 
sír az örök élet kapuja; biztos szemmel tekinthet felé, ott 
is vele lesz az Űr, s a hol az ő szent Lelke lebeg békes-
ség van ott . . . A Jézusban vetett hit győzi le a halál 
rémét s az élni vágyó, magasba törő lélek szárnyait ki-
bontva visszavezérel a tökéletességhez, az élet urához: 
Istenhez. 

Hogyan is lehet még ember, a ki nem ismeri, nem 
szívja lelkébe a Szentírás igazságait ? A ki hallja az Igét, 
de nem olvassa — bár előtte van ? 

Vezér kell az e m b e r n e k . . . A vándorló zsidókat 
vezeti a csillag, a középkor fiai jóslatok után kutatnak, 
mert hitük nem szabad, hanem parancsolt, kényszerített. 
S az újkor, a felvilágosultság századának fia szabad szel-
lemével mily vezért kövessen ? . . . Egyet; azt, a mely 
hozzá illik: az örök égi világosság vezércsillagát, az Isten 
izenetét, az evangéliumot. A hitnek e tudománya kapocs 
az ég és föld közt, erősebb, mint a halál, fenséges, mint 
a kegyelem. Boldoggá tesz, mert tökéletesít, életteljessé, 
mert a megholt lelkeket is űj életre serkenti, buzdítja, 
vezérli s egyesíti a tökéletességgel: Istennel. 

S a kinek első gondja, hogy Isten akaratát tudja, a 
ki elmondhatja: »Megemésztetett az én lelkem a te tör-
vényidhez való buzgóságim miatt, mely bennem vagyon 
mindenkor* (Zsolt. 119. 20.), nem boldog-e az? 

A kinek lelke erős fogadást tesz, »Megesküdtem ; és 
megállom, hogy megtartom a te igazságodnak törvényit«, 
(u. o. 106 vers), mivé lesz az előtt a halál hatalma? 
Retteghetne-e a haláltól, a ki az életnek fia? 

Az evangéliumnak van ereje, hogy a közönyösség 
által lebilincselt lelket megszabadítsa, felrázza, mint az 
ítélet harsonája . . . »Mert az Istennek beszéde élő és ható, 
sőt hathatóbb minden kétélű fegyvernél, és elhat az aka-
ratnak és az elmének, a tagoknak egybekötöztetéseknek 
és a velőknek oszlásokig; és megítéli a gondolatokat és 
a szívnek indulatit. (Zsid. 1. 4. 12.) 

A lélekre nézve életkérdés az Ige ismerete, mert 
tanácsadó, vigasztaló. Jól esik az, ha barátságra, rokon-
szenvre vágyva, kezet szoríthatunk másokkal, jól esik, ha 
megtérő lelkünk szent vágyódással szívhatja be az örök 
élet tudományát; ha az Igét kezünkbe véve, szivünkre 
szoríthatjuk a megjelentett, megtestesült Szentlelket . . . 

Érezzük, hogy egyedül ez megpróbáltatásban csüggedező 
lelkünk megerősítő.je. Hány titkos gondolat, könyezve 
elsóhajtott vagy. buzgó reménykedés, megszentelő áhítat 
ihletett pillanata; hány elfeledett érzés; a megtérést sugal-
mazó lelkiismeret hány intése kel életre egyetlen nagy, 
felemelő érzésben, a midőn elfogul a lélek, az ajak nem 
talál szavakat? . . . Csak azt érezzük, hogy egy sokat 
érzett, fájdalmas hiány, egy nagy üresség telt be Isten 
országának fénysugaraival, a hittel. Érezzük, hogyan forr, 
ég ereinkben a vér, mily hevesen dobban a szív, s mint 
emelkedik fel a lélek e magasztos erő közöltetése által; 
úgy érezzük e percben, mintha kebelére ölelt volna Jé-
zus . . . Oly közel érezzük szive dobbanását. 

Valahányszor addig nem ismert igaz gyöngyöt fedez 
fel az ember a lelki erő, a vigasztalás tengeréhen. annyi-
szor világosodik meg egy-egy setét pont a lélekben ; ama 
keserű percek emlékét, melyekben tusakodott a sziv ön-
magával s a bűn vett diadalmat felette, a kiengesztelődés 
és kegyelem boldogságával aranyozza be. 

Ez a teljes boldogság pillanata . . . egy sugár a 
mennyből, egy csepp az öröklét vizéből . . . Mintha az 
emberhez leröppenne az eleven szénnel a szérafin angyal, 
hogy ezt mondja: »Imé, ez illeti a te ajkaidat, elvétetik 
azért a te hamisságod, és a te bűnöd eltisztíttatik. (Ézs. 
6. 7.) E pillanatban érti meg az elme e mondást: »Isten 
az embert a maga képére és hasonlatosságára teremté*. 
Megérti, hogy ez kötelez az Istennek tetsző életre. Az 
ember Isten fia, nem a bűné; az életé, nem az enyészeté. 

Az ember Istennek fia . . . Van-e ennél felségesebb 
gondolat? Minden vallás azt hirdeti, hogy Isten (vagy az 
istenek) ura, parancsolója az embereknek, kik vele szemben 
csak szolgák . . . Csak egy van, a mely Isten és az em-
ber közötti viszonyt az atya és gyermeke viszonyához 
hasonlítja, a mely összekötő kapocscsá a szeretet tette: 
a Jézus vallása. Ez isteni szeretet által sugallt felfogás 
teszi egyetlenné, tökéletessé a keresztyénséget. Úgy fölé 
emeli a többi vallásoknak, hogy azok eltörpülnek mellette. 

És az Atya ád lelki kincseket gyermekeinek... Egy 
törvénykönyvet, a melynek szelleme a szeretet, s abban 
annyi lelki kincset, a mennyi minden emberi szivet be-
tölthet. Az Idvezítő, a ki látott minden bekövetkezendő-
ket, látta az időt, mikor az élet tudománya közkincs le-
szen, olvashatja boldog, boldogta lan . . . Ezért mondja: 
»Ne gyűjtsetek kincset e földön, hol a rozsda és a moly 
megemészti és a hol a lopók kiássák és ellopják. Hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyországban* (Máté 
6. Í9. 20.). 

Törekednünk kell e lelki kincsekre, melyek a mi 
mennyei házunk felöltöztetésekor is velünk lesznek; szom-
júhoznunk kell az evangéliumot, a benne letett igazságo-
kat, mer ezek a szeretet drága gyöngyei . . . Ha sóvár-
gunk a lelki javak után, akkor mondhatjuk a lángbuz-
galmú apostollal együtt: »Mindenekben úgy viseljük 
magunkat, mint Istennek szolgái . . . Mint bánkódók, noha 
mindenkor örvendezők: mint szegények, noha sokakat 
gazdagítunk; mintha semmink nem volna, noha minden-
nel bírunk*. (II. Kor. 6. 4. 10.) 

(Folyt, köv.) Kóréh Tatay Endre. 



MISSZIOÜGY. 
A római katholieizmus Peruban. 

A The Illustrated Missionary News — egy Lon-
donban szerkesztett jeles misszióügyi folyóirat — legköze-
lebbi számainak egyikében figyelemreméltó cikket közöl 
F. J. Peters, derék fiatal angol theologus tollából a Peru-
ban jelenleg uralkodó vallásügyi állapotokról. Az író által 
rajzolt kép nagyon elszomorító s a mennyiben az tény-
leg így is van: az inkák országának a térítés körül elért 
eredményei egyáltalán nem hízelgők a római katholikus 
egyházra nézve. Tekintettel a cikk tárgyának érdekes vol-
tára : jónak látom azt olvasóinkkal is megismertetni. 

Szeretnénk e rövid cikk keretében — kezdi sorait 
F. J. Peters — eleven képet nyújtani a római egyháznak 
350 esztendős uralmáról, egy oly országban, a hol ez, a 
nevezett időszak alatt, abszolút uralmat élvezett; a hol a 
spanyol hódítás óta, alkalma nyílott mindannak a megtevé-
sére, a mi a szivén feküdt. Hogy mit tett, vagy mit mu-
lasztott el megtenni: e helyen egyszerűen csak érinte-
nünk lehet. 

Az író (F. J. Peters) egyike a Harlev College azon 
három hallgatójának, a kik 1893. április havában elhagy-
ták a nevezett intézetet azért, hogy Peruban a térítés 
munkájához lássanak. Ők az itt lakó népet, politikai és 
vallási tekintetben, sokkal rosszabb helyzetben találták, 
mint a minőt csak remélniök is lehetett volna. 

Peru politikailag úgy a múltban, mint jelenleg is, 
nem egyéb egy alapos khaosznál. Ha az ember az Egye-
sült-Államokból egyenesen Peruba megy: megdöbbentő 
ellentétet tapasztal a két hely között. Észak-Amerikát a 
puritánok lakták, a kik az Úr szavára fektették politiká-
jok alapját. Dél-Amerikát a spanyolok hódították meg, a 
kik e helyet a római katholikus hittel árasztották el és 
megtiltották az Isten igéjének olvasását. Mi a különbség 
tehát Észak- és Dél-Amerika között? Az előbbiben béke. 
jólét, gazdagság, tudás uralkodik s a legelőkelőbb helvet 
foglalja el a föld nemzeteinek sorában ; az utóbbi erejét 
állandó polgárháborűk emésztik, a kormányzás nyomorú-
ságos, erkölcstelen rablás van divatban azok részéről, a 
kik az uralmon vannak, a nevelés szerfölött csekély s 
maga a nép a legalacsonyabb helyen áll a modern nem-
zetek között. E roppant különbség oka oly nyilvánvaló, 
hogy alig szükséges bizonyítgatni. Az egyik földrész dia-
dalra segítette as Isten igéjét, a másik megégeti azt. A 
protestantizmus és a katholieizmus kísérlet gyanánt szol-
gált: az első Észak-Amerikában és az utóbbi Dél-Ameri-
kában. Természetesen a katholieizmus volt előnyben, mert 
hát ez Spanyolország vagyoni erejével indult meg és — 
a mi fő — Róma állott a háta mögött. A protestantiz-
mus Észak-Amerikában csupán egynéhány szegény mene-
kült puritánnal indulhatott meg. Mi lett e kísérlet vég-
eredménye ? A történelem egyrészt legfényesebb, másrészt 
legsötétebb lapjainak egyike. A protestantizmus diadalt 

aratott s a katholieizmus — kibillent, a mérlegből és si-
ralmas állapotba jutott. 

Ez előzmények előrebocsátása után F. .1. Peters 
áttér a fentebb említett perui üt rajzolására, érdeklődé-
sünket magára vonja a fiatal író, a ki telve van a. pro-
testantizmus iránti szeretettel és lelkesedéssel. 

Peruban való rövid tartózkodásunk alatt szemtanúi 
voltunk ama forradalmak egyikének, a melyek itt oly gya-
koriak voltak a jelen század folyamán. Lima városában, 
a hol mi először tartózkodtunk, három nap alatt két ezer 
ember öletett meg. Mennyire nélkülözi a szegény Peru a 
békének áldó evangéliumát! Ez csak egy pillantás a poli-
tikai állapotokra, s ez is valóban elszomorító; de vallási 
tekintetben még sokkal inkább az. Beszéljünk arról, a 
mit láttunk. Nem célunk sem okoskodni, sem érvelni e 
tárgyban, csak el akarunk beszélni némely dolgokat, me-
lyeket mi saját szemeinkkel láttunk, hogy megmutassuk: 
mennyire felmagasztalja Róma önmagát ott, a hol nem 
nagyon vigyáznak reá! A mit az alábbiakban előadunk : 
állandóan úgy szerepel ott, mint a vallásnak egy kiegé-
szítő része. 

A mult évben közülünk ketten — Jarett és én — 
folytatja tovább Peters, Limából Cuzco-ba mentünk, hogy 
új munkálkodáshoz kezdjünk az Inka-indiánok között. Ide 
való utazásunk közben néhány napig megállapodtunk 
Puno-ban, a Titicaca-tónál. Ezenközben alkalmunk nyílt 
meglátogatnunk az indiánok főnökét, a ki kegyesen meg-
hivott bennünket, hogy menjünk el vele a Szent Péter és 
Szent Pál ünnepére. Ez a római katholikus egyháznak 
egy ünnepe volt az indiánok között. Miután lóháton tiz 
mértföldnyi utat megtettünk, eljutottunk arra a helyre, a 
hol az ünnep tartatott. A hegyek lejtős oldalai által me-
denceszerűen alakított völgybe volt ez. A mint a hegy-
gerinc tetejére értünk, a mely köröskörül húzódott: tompa 
lárma ütötte meg füleinket, mely zaj bombáktól, rakéták-
tól, doboktól, nyilaktól stb. származott, vegyítve körül-
belül ötezer indián üvöltéseivel. A völgy alján egy ége-
tett vályogból épített kis templomocska állott. Ez volt a 
központja az ünnepi mozgalmaknak s így, egy kalyibához 
kötvén lovainkat: egyenesen errefelé tartottunk. 

A templom homlokzata előtt egy tágas térség terült 
el, melyet most indiánok vettek körül. Mihelvest közel 
értünk, azonnal érezni kezdtük, hogy a levegő az alkohol 
szagával volt tele. Aztán láttuk, hogy az indiánok rend-
kívül erős fajtájú rumot ittak, csaknem tiszta alkoholt; 
valóban ugyanolyanféle volt, a minőt nálunk szoktak 
kifőzni a szeszfőző-kemencékben. Az indiánok beleestek 
az ittas mámornak minden fokozatába. Izmos társaiknak 
egy csapata a templom mellé húzodott, annyira elbódulva, 
hogy a lábukon sem voltak képesek megállani, csak úgy 
bevertek mindenfelé, hanyatt dőlve. Ezek. még nem elé-
gedve meg azzal, a mennyit már beszedtek, folyton többért 
kiabáltak, a mit a körülöttük ácsorgó »szent« asszonyok 
siettek is nekik átadni. Rendesen megtöltögették a picinke 
ivópoharakat, melyeket rumivásra szoktak használni, és 
azok tartalmát ügy öntötték bele a hanyat fekvő indiánok 



nyitott szájába. Lehet-e az ilyennél lealázóbb és vétke-
sebb dolog ? S a katholikus egyház nemcsak hogy szemet 
huny a dolgok ilyetén állapota fölött, hanem még buz-
dítással, sőt áldással is szolgál, s készséggel megengedi 
mindezeket, szt Péter és szt Pál tiszteletére, 

E nyomorult teremtésektől külön volt egy másik 
csoport, csaknem oly részegen, mint a földön heverő tár-
saik. s fantasztikus színekkel telerakva, a keleti táncok 
egy nemét táncolták a legkülönösebb és legerkölcstelenebb 
modorban. E csapattól nem messze volt egy másik csapat 
az ördöghöz hasonló színekbe öltözködve. Ezek az indián 
jig, vagy hornpipe egy nemét táncolták, épen oly ittas 
állapotban, mint társaik. Vegyük jól eszünkbe, hogy 
mindez szent Péter és szent Pál tiszteletére történt.. 

Miután ezeket megszemléltük, beléptünk a kis tem-
plomba. Ennek egyetlen ablaka sem volt, s a mi kis vi-
lágosság derengett: az is az ajtón keresztül juthatott be 
ide. A mikor szemeink hozzászoktak a környezet homá-
lyosságához : a kis templom távolabb eső végénél három 
vagy négy indiánt vettünk észre egy, a falra festett kép 
előtt térdelve. A »festmény« nem volt egyéb egy Madonna 
kép gyarló kísérleténél, durva kivitelben, szóval egy hit-
vány mázolás volt az egész. Szivetfacsaró volt ezeket a 
szegény lelkeket ott imádkozni látni. Alig volt időnk 
e felett gondolkodóba esni, a mikor figyelmünket egy in-
diánnak a templom padozatán heverő teste vonta magára. 
Első tekintetre azt gondoltuk, hogy ez is csak leitta ma-
gát, mint odakünn oly sok más ielebarátja, s hogy e szent 
helyen az ördögi spiritusznak ereje munkálkodott ő benne. 
De nem így volt ám a dolog; mert a mikor lábainál és 
fejénél két gyertya égni kezdett; azonnal megtudtuk, hogy 
halott volt. Nyilván a szent Péter és szent Pál mostani 
»ünnepségein< öletett meg. 

A templomból kijőve, jobbkéz felől néhány indiánt 
találtunk, a mint egy négyszögű üreget ástak a földben. 
Vártunk mellettök egy darabig. Végre néhányan közülök 
odahagyták a gödröt, berohantak a kis templomba s nem-
sokára ismét megjelentek, magukkal cipelvén a holttestet. 
Aztán megpróbálták azt az általuk ásott üregbe betömni, 
de a gödör sokkal kisebb volt, hogysem a test egészen 
beléje férhetett volna. Az indiánok ez által még dühöseb-
bekké lettek, de bennünk oly nagy visszatetszést szült ez 
az egész dolog, hogy tovább mentünk onnét, ott hagyván 
a halottat, kinek feje és vállai be voltak szorítva az 
üregbe, míg lábai és karjai kinyúltak abból a levegőbe. 

• Ez épületes látványok után meghívtak bennünket, 
hogy szemléljünk meg egy bikaviadalt, mely egy részét 
képezte a szent Péter és szent Pál ünnepének. El is men-
tünk megnézni. Elképzelheti az olvasó; mily gyönyörű 
volt. Egy nagy bekerített hely volt a templom mellett. Itt 
néhány indián egy pár szegény bikát kínzott mindenféle 
szúró eszközökkel. Köröskörül az indiánok ezrei üvöltöz-
tek a dicsőséges látványosság fölötti örvendezés miatt. Ezt 
nem szükséges magyarázni. 

Lélekben teljesen betegen hagytuk el ezt a helyet, 
ideérkezésünk után egy óra múlva. Ezt az utat követi 

Róma misszióügyi munkálkodása ott, a hol nem talál 
ellenállásra. Jusson eszünkbe, hogy a most leírt esemény 
a római katholikus egyház ünnepe volt, megáldva a pap-
ságtól, a mely nagyon jól tudta mindazt, a mik itt tör-
téntek. Vallásos ünnepély volt az. Hát nem mutatja-e ez 
be előttünk Rómát a maga valóságában? Hátramozdítás-
nál nem tett az egyebet, mióta Peruba betette a lábát. 
Azok a szegény indiánok sokkalta gonoszabb helyzetben 
vannak most. mint voltak egykor az Inkák alatt. Teljesen 
tudatlanok. Nincsenek iskoláik s a papságnak kisebb gondja 
is nagyobb annál, hogysem itt ilyeneket létesítsen. 

A fennebbiekben leírt események minden városban és 
faluban előfordulnak, mindenfelé az egész Peruban, nem 
egyszer egy évben, hanem hónaponként, sőt gyaban heten-
ként. Ha ennek az országnak nincs szüksége az evangé-
liumra, akkor egy országnak sincs. 

így végzi sorait F. J. Peters és kijelenti, hogy ő 
nemsokára visszatér Peruba és meg fogja tenni a szüksé-
ges lépéseket; felszólítja egyszersmind a Missionarv News 
olvasóit, hogy a kik őt törekvéseiben gyámolítani akar-
ják: közöljék vele szándékaikat a Harley College-ben. 

A Peruban jelenleg dühöngő állapotok közt csak-
ugyan szükség van a gyors segedelemre, mert ha a ka-
tholikus egyház által kivetett hálókat szét nem tépik: az 
inkák országában később hiábavaló leszen minden igaz 
és jóra irányuló törekvés. 

Missionarv News nyomán 
I f j . Zsoldos Benő. 

B E L F Ö L D . 

Nyílt levél Kutas Bálint törökszentmiklósi 
ev. ref. lelkész úrnak. 

Szeretett Testvérem az Úrban ! Ezen apostoli ere-
detű megszólítással tiszteleted a közelebbi napokban szí-
ves volt csekélységem iránti bizalomból engem azon kérés-
sel fölkeresni, hogy — miután »Istenországa* I —III. 
kötetének »áldásos munkájaért nekem őszinte elismeréssel 
áldozik — kíséreljem meg újra egy olynemü kötetet, 
mint az I-sö, közreadni. Hátha — folytatja tovább — 
ma már s ezentúl többen lennének előfizetők; hiszen ébre-
deznek többfelé az ilyen mű megbecsülésére s kultiválá-
sára is«. Végül felkérését megokolja Tiszteleted azzal, 
hogy »tanév elején és végén, okt. 6., 31-én s márc. 15-én 
az összes elemi iskolások előtt szokott beszédet tartani ; 
ilyenkor pedig, mikor tanév végéig a konfirmációra elő-
készítés folyik, minden második vasárnap délután a fel-
nőttek és konfirmándusok előtt gvermekpredikációt tart, 
a melyre a III. és IV-ik osztályosokat is megjelenésre 
buzdítja*, stb. 

Azon ügyszeretet és lángbuzgalom, a melylyel tisz-
teleted a Krisztus evangéliumát belmissziói tevékenyke-
desse! az immár Ön által virágzásra juttatott törökszent-
miklósi egyházban hirdeti és terjeszti: előttem mint »ex 
offo« más téren működő »laikus« előtt sem ismeretlen; 
mennyivel inkább nem ismeretlen azok előtt, a kik »in 
sacris* forgolódván minden idejüket az egyházi tevékeny-
ség figyelemben tartására és ápolására fordíthatják, s min-



den egyházi lapot és folyóiratot olvashatnak! Egyfelől hát 
Tiszteletednek, mint a reformáció korabeli alapra helyez-
kedett gyakorlati lelkészet egyik méltó képviselőjének, 
nyomatékos egyénisége; másfelől a fennebb idézett tárgy 
fontossága s annak jelentős körülményei arra késztettek, 
hogy a dologra tartozó rövid előzmény kapcsában a nt. 
szerkesztő úr szívességéből, íme itt a nyilvános téren fe-
leljek meg a hozzám intézett becses felkérésre. Hiszen 
utoljára, ez az ügy is közös ügy, s a valláserkölcsi neve-
lés kell, hogy érdekeljen mindenkit kivétel nélkül, a ki a 
keresztyén társadalomban s benne a mi protestáns egy-
házunkban akar lakozni. 

Előttünk és mások előtt tudvalevőleg az ószövetségi 
hajdankor bölcse és úgyszólván vallásfejedelme, Mózes, 
az általa contemplált új állam megalapítására és egy 
erős nemzet kifejlődésére nézve — miután átlátta, hogy 
az idegen szokásoktól megromlott, elfajult és elpuhult 
zsidó nép egyáltalában képtelen akármely új intézmény 
befogadására — az egyiptomi kiszabadulás után egy új 
nemzedék fölnevelésére fordította minden figyelmét. Azt 
lehet mondani, hogy — metaphorice élve — hasonló 
helyzetben vagyunk mi magyarok is, midőn a korábbi 
idők »patriarehalismusa« után a jelen modern idők el-
puhító, amalgamisaló és nemzetiségekbe beolvasztani akaró 
törekvések hatása alatt állunk. 

Ily viszonyok közt nekünk is az >új nemzedékre*, 
a gyermekekre és az ifjakra kell szemünket vetni s ben-
nök és általok kell mindenkor, de különösen a mostani 
időkben egy életerős nemzetet képeznünk. Igen : a gyer-
meknépség és az ifjúság nevelésében van az a »nemzeti 
genius«, melyre minden erkölcsi és szellemi törekvésünket 
irányozni kell, ha mint számottevő nemzet akarunk to-
vábbra is fenmaradni! 

De van az ószövetségben egy másik, a mai nevelési 
viszonyainkra szintén alkalmazható szomorú példa. Ez 
Elizeus prófétának kicsúfolása a bálványimádó Béthelhez 
közel ama gyermekek részéről, kik ezért Isten büntetésé-
ből két medve martalékai lettek (II. Kir. 2, 23—24.). 
Nem bocsátkozva ezen bibliai locusnak sem erőmet felül-
haladó exegetikai, sem olyas fejtegetésébe, hogy szószerint 
vagy allegorice értelmezzük-e: csak azt kívánom konsta-
tálni, hogy •— egyebeket nem említve — papjainknak, 
tanárainknak, tanítóinknak lenézése, semmibe vevése, ki-
csúfolása által az Elizeus példája ma is nemcsak egyszer 
és szórványosan, hanem sajnos naponként és csaknem ál-
talánosan ismétlődik, lévén az anyagiasság és az önérdek 
szertelen szeretetében a modern »bálványimádás« annyira 
elfajulva, hogy megfeledkeztünk az »egy szükséges dolog-
ról « s ezzel karöltve megfeledkeztünk a vallásos-erkölcsös 
nevelés valódi ápolásáról is. 

Ennek lehet tulajdonítani, hogy csemetéink vadul 
nővén fel a gyümölcs is fanyar, ízetlen, ha ugyan idő 
előtt a fiatal fa el nem pusztul. Vagy kép nélkül szólva, 
midőn a hívek »szeretete* a pap insultálásáig, a tanít-
vány »hálája« a tanár vagy tanító megütlegeléséig, sőt 
fegyver- és pisztolvszögezés által a gyilkosság merényle-
téig jutott el: akkor nem csuda, ha »az öldöklő medve 
közöttünk jár, keresvén, hogy kit szaggasson el* a rossz 
lelki tulajdonságok (irigység, gyűlölség, bazudozás stb.) 
vagy épen a vak szenvedélyek (kártyázás, iszákosság, pa-
zarlás, csalás, rablás, ölés és öngyilkosság stb.) képében. 
S mi lett a sorsa azon Izraelországnak, melynek fiai a 
prófétát kigúnyolták? Mintegy 170 esztendő multán az 
ország elfoglalása, elpusztulása s a népnek az assyriai 
fogságba jutása! 

Mindezen és még más szempontok is lebeghettek 
amaz egyházi és világi jobbjaink előtt, kik — mint 

néh. dr. Ballagi Mór theologiai, dr. Felméri Lajos, Brassai 
Sámuel egyetemi tanárok, Szász Károly püspök, Eötvös 
K, Lajos kir. tanfelügyelő és mások leginkább a 80-as 
évek közepe táján és azon innen; később Szőts Farkas, 
Szabó Aladár, Kenessey Béla theol. tanárok, Kerekes 
Endre zilahi ref. vallástanár, Bitay Béla, Kósa Ede jármii, 
Dávid Gyula n.-harsánvi, Rácz Karoly szapáryfalvi evang. 
ref., Raffai Sándor ág. ev. lelkészek stb. — a gyermek-
és iijúsági istentiszteleteknek a müveit protestáns orszá-
gok példájára behozatalát s illetőleg elődeink szokása 
szerint az ifjúság és felnőttek előtti valláserkölcsi gyakor-
latoknak újból foganatba vételét a sajtó terén is ajánlot-
ták. A fennebbi szempontok vezették továbbá ama buzgó 
világiakat — élén Szilassy Aladár úrral — s kivált egyes 
lelkipásztorainkat, a kik Tiszteleteddel együtt az evange-
lisatio nemes munkáját kezükbe véve a gyermek- s ifjú-
sági istentiszteletek gyakorlását ifjúsági egyesületek alakí-
tásával, községi szeretetházak, diakónus- és diakonissa-
intézményeks más jótékonysági alkotások meghonosításával 
kötik össze; hogy így az új magyar Sionnak oly alapja 
vettessék, melyen »a pokol minden diadalma megtöriék«. 

Ezen fundamentumhoz kívántam én is csekély erőm-
mel járulni, midőn a 80-as évek jelzett mozgalmához 
csatlakozva »Isten Országa* című szerény vállalatommal 
irodalmi téren álltam be közmunkásnak. Azonban sem 
idomét, sem erőmet nem fordíthattam minden egyebet 
kizárólag az egyházi irodalom ezen ágának olyas műve-
lésére, mely egyfelől megengedhette volna, hogy gimná-
ziumi nyelvtanári állásomat negligáljam; másfelől hogy 
egészen újat, vagy tisztán magyar szellemi terméket pro-
dukáljak. Meg kellett hát a kezdet kezdetén elégednem 
annyival, hogy a nálunknál szerencsésebb külföldi pro-
testáns, jelesen pedig az angol és holland irodalomból 
ültessek át mintegy példaképen néhány útmutatást — úgy 
gondolkozván, hogy midőn a jelzett egyházi célt szolgá-
lom, ugyanakkor profán tanári állásomát is művelem a 
paedagogiának valláserkölcsi ága által. 

S ha a magyar reformáció nem veszített semmit 
lényegéből, ha azután is a mai napig hiteletünknek és 
prot. tudományos mozgalmainknak s fejlődésünknek úgy-
szólván »alma mater«-ünk maradt a külföldi protestáns 
státus: úgy gondoltam, hogy a gyermekeink és ifjaink 
vallásosságát, erkölcsiségét előmozdító és számukra tar-
tandó istentiszteletek alaki és tartalmi részét is onnan 
kell első sorban hozzánk beplántálni, annyival inkább, 
mert magyar nyelven tudtommal addig egyetlen egy ú. n. 
»gyermekprédikáció* sem forgott közkézen. Ebben kíván-
tam itt egyúttal megfelelni azoknak, a kik — a nélkül, 
hogy átdolgozott művemet megrendelték vagy pláne ol-
vasták volna — az idegen kútfők miatt különböző kifo-
gásokat tettek s illetőleg szemembe is mondották, liogy 
»megvennék, ha eredeti volna*. Vájjon az ilyen »prédi-
kátoroknak* kell-e a a Krisztus evangéliuma azért, hogy 
az újszövetség az ószövetségen átszűrődött s az első 
evangélisták és apostolok zsidók voltak ? 

De nem ezen utóbb említett szempont az, a miért 
Tiszteleted első kérését, hogy IV-ik kötet gyanánt »kísé-
reljem meg újra egy olynemű kötetet, mint az I.. közre-
adni*, nem teljesíthetem; hanem erre más okaim vannak. 
Többek közt 1-ör : a protestáns egyházi irodalmat eddig 
is, de főleg az utóbbi években és napjainkban annyira 
nem pártolják, hogy — a mint Kókai Lajos kiadó úrtól 
is közelebbről személyesen hallottam — a legnevesebb 
íróink vállalatai s illetőleg művei előfizetők vagy megren-
delők hiányában a feledés álmát aluszszák. 2-or: hogy 
»Isten Országa*. I. és III. kötetére kiadott 1070 frt ki-
adásom nyolc-kilenc év alatt lassanként megtérült, azt a 



kedvező köz- és magánbirálatok s biztató nyilatkozatokon 
kívül (a melyeket időnként körlevelek s hirdetések alak-
jában széjjel küldöztem) leginkább azoknak a Kárpátok-
tól Adriáig terjedő ismerőseimnek és jó embereimnek 
köszönöm, a kik szívesek voltak munkáimat közvetlenül 
terjeszteni, előfizetőket és megrendelőket szerezni s gyűj-
téseket eszközölni; de akikhez egylV-ik kötetnél hasonló 
célból fordulni, a »tolakodásnál* alábbvaló dolognak tar-
tanám s tartanák az illetők. 3-or: miután a konvent — 
a nélkül, hogy vádolni akarnám — sem a még 1890-ben 
hozzá történt s e Lapok nt. szerkesztője által támogatott 
kérésemre* vállalatomat semmi erkölcsi támogatásban 
sem részesítette annyira, hogy kérésemre még választ sem 
kaptam; sem — a mint ugyancsak e Lapok f. évi 14-ik 
számában is ismételve közóhajként ki volt fejezve — az 
egyházakra és iskolákra nézve nem tette kötelezővé (mint 
az evang. ágostai konvent tette 1889-ben) az ilynemű 
istentiszteletek tartását: ily körülmények s papjaink és 
tanítóink nyomasztó szegénysége közepette semmi remé-
nyem sincs arra nézve, hogy a munka megjelenése esetén 
kelendőségnek örvendene. 

Mert fáradsággal megírni a müvet; keresztül menni 
a birálatok »suhogó vesszőjén« ; a kész kiadások fedezé-
sére drága kamatos kölcsönt venni; azután annyit leve-
lezni, válaszolni, hirdetni, terjeszteni, hátralékokat exequálni 
(a miért a szelíd szidalmakat, ha »lovagias térre* kellene 
vinni, akkor a négy évi akadémia helyett a »páros vias-
kodást* kellett volna tanulni), hogy mindezekhez képest 
magának a műnek megírása csekély fáradság számba 
megy; mondom, így adni ki mai napság művet: azt hi-
szem, senki sem kivanhatja tőlem. 

Adjon Isten jobb időket hazánkra is, egyházunkra 
is! Adjon Isten mindnyájunknak olyan munkakedvet, 
közérdeklődést, áldozatkész buzgalmat, mint a minőkkel 
a törökszentmiklósi egyház derék lelkésze s a hozzá ha-
sonló többi sáfárok bírnak! Végül adjon Isten a húsvéti 
ünnepek alkalmából megújhodást, új erőt és új szellemet, 
de a régi alapon! 

Maradok viszont szerető testvére az Úrban: 
Sepsi-Szentgyörgy, 1897. ápr. 14-én. 

Benke István, 
ev. ref. kolleg. tanár. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle, 
A nők bibliája. Hinduk nézete a keresztyén vallásról. A francia 

protestánsok sorsa. Hirek Madagaszkár szigetéről. 

Annak idején, mikor először fölmerült a hír, hogy 
néhány amerikai hölgy a nők szempontjából revideálni 
és kommentálni fogja a Szentírást: jeleztük ezt a vállal-
kozást. Most pedig a Gristian World híre alapján közöl-
hetjük, hogy a »Nők bibliájának* első, a Mózes öt köny-
vét tartalmazó része megjelent. A vállalatban néhány 
európai hölgyön kívül mindössze 23 amerikai nő vesz 
részt. A most megjelent első részben, nyolc munkatárs 
kommentálta a Pentateuchust. A bevezetést és a magya-
rázatok jó részét, a vállalat megindítója, Elizabeth lady 
Stanton úrhölgy írta. Egyébként a commentátorok csak 
ama passusok magyarázatával foglalkoznak, melyek a 
nőkre vonatkoznak. És igen figyelemre méltó jelenség, 
hogy a munkatársak között nagy a nézeteltérés. Mert 

* Lásd »Prot. Egyh. és Isk. Lap« 1890. évf. 10. sz. 

míg Stanton asszony keserűen támadja az Ó-testamen-
tumot, mint a mely a férfiakat a zsarnokságra jogosítja 
fel : addig mások úgy vélekednek, hogy a Pentateuch he-
lyesen magyarázva a két nem egyenjogosultsagát tanítja. 

Mert Stantont a férfiak zsarnoksága ellen való gyű-
löletén kívül a következetlenség is jellemzi. A biblia te-
kintélyét elismeri vagy megtagadja, a szerint, a mint egyes 
helyek kedveznek ügyének, vagy ellene vannak. így pél-
dául a bevezetésben kijelenti, hogy nem hiszi, miszerint 
Mózest a törvény megszerkesztésében Isten ihlette volna, 
vagy az egyéb írókat azokban, a miket a nőkről monda-
nak, mivel a nőket a földszinén minden vallás lealázott 
helyzetben tanította. És mindennek dacára a Genesis I. r. 
26., 27. és 28. verseit így kommentálja: >e textusok vilá-
gosan tanítják a férfi és a nő egyforma teremtetését, és 
egyenlő fontosságukat az emberi nem kifejlődésére nézve. 
Mindama theoriák, melyek azon a feltevésen alapulnak, 
hogy a férfi előbb teremtetett, szentírás-ellenesek. A 27. 
vers nyilván mondja, hogy a férfi és a nő Isten képét 
viseli. Hogyan lehetne hát a nő, egy későbbi meggondo-
lásnak eredménye?* 

Meglehet Stanton asszony argumentatiója ad foemi-
nam igen jó, de mégis különös, hogy egyszer semmibe 
se veszi a Szentírást, máskor meg annak a tekintélyére 
támaszkodik, mintha nem is ostromolta volna. A férfiak 
ellen való haragját az Exodus XXXII. v. fölött való magya-
rázatában így önti ki. Áron az aranyborjú elkészítésére 
»elszedette a fiatal és öregebb nők ékszereit A férfiak 
soha sem képesek megérteni mily becsesek azok nekünk 
s mily nagy önfeláldozásba kerül azoktól megválnunk. . . 
Épen így tettek a férfiak 1776-ban is az amerikai függet-
lenségi harc kiütésekor is. A bostoni kikötőben kidobálták 
a hajóról a teát, a nők kedves italát. De a dohányt, pá-
linkát nem, pedig azokra is nagy adó volt vetve . . . A 
férfiak minden erényeink közül legbájosabbnak tartják az 
önfeláldozást és hogy el ne szokjunk tőle, minden alkal-
mat megtagadnak, hogy azt velünk gyakoroltassák*. 

Egy másik kommentátor Lillie Devereux Blake, más 
oldalról intézi a támadást. Az eset történetéből a nők fel-
sőbbségét olvassa ki. Mert ha »a férfi Istentől rendelt feje 
volna a családi életnek, bizonyára az beszélt volna a 
kígyóval s nem hallgatott volna ebben a kritikus pillanat-
ban. Az eset története hat versben foglalkozik a nővel, 
míg férfival megvetőleg csak másfél sorban*. Különben 
ez a hölgy nem panaszkodik a férfi zsarnokság miatt. 
Sőt inkább azt állítja, hogy a férfi eszének és kezének 
minden munkájával a nőt szolgálja. 

Egy gazdag amerikai nő nagy alapítványt tett a 
keresztyén vallásnak a művelt és gondolkodó hinduk kö-
zött felolvasás által való terjesztésére. Az első felolvasá-
sokat mostanában tartotta meg dr. Barrows a chicagói 
vallás-kongresszus egyik kezdeményezője. Mint írják igen 
szives fogadtatásra talált India főbb városaiban, a mélyek-
ben a következő tárgyakról való felolvasásait részben vagy 
egészen előadta, ú. m. »A keresztyénségnek a világhódí-
tásra való kilátásai«, »A keresztyén vallásnak hatása e 
világon«, »Az Istenről való keresztyén tan, mint az egye-
temes vallás alapja*, »Az egyetemes könyv*, »Azegvete-
mes ember és megváltó*, »A keresztyén vallás világtör-
téneti jellege, mint az egész világra kiható tekintélyének 
megerősítője«. Dr. Barrowsnak rokonszenves egyénisége 
és a vallások parliamentjával való összeköttetése szép 
számú és figyelmes hallgatóságot szerzett számára min-
denütt. De úgy látszik, a hinduk ez időszerint nem igen 
hajlandók egy idegen vallás felsőbbségét elismerni. Honi 
sajtójuk és különösen a madrasi Hindu nagy lapjuk szi-
gorúan megrostálta a felolvasásokat. E bírálatokból élén-
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ken tűnik ki a müveit hinduknak a keresztyén vallás 
felől való nézete. Ők ügy vélekednek, hogy a nyugoti 
népek férfias természetéhez jobban illik a keresztyén val-
lás, de őket. a contemplativ keletieket a vedantismus bé-
kéje elégíti csak ki. Szerintük a keresztyén hitcikkek 
természetellenesek. S mielőtt az új vallást elfogadnák, 
szeretnék tudni mi az Isten? mi a lélek? 

Szerintük dr. Barrows harcias keresztvénségének 
India nem jó talaj, mivel dogmái nem kielégítők s hiány-
zik belőlük az a speculativ elem, mely a hindu elmét 
megragadja és mivel az askesist elveti. Arra az allítására, 
hogy az angol-szász faj nagyságát a keresztyén vallásnak 
köszöni, azt felelik, hogy igenis köszönhetik első sorban 
hatalmas termetüknek és másodsorban Krisztus parancsai 
meg nem tartásának. A keresztyénség magasabb rendű 
ethikáját nem ismerik el, mert annak legmagasztosabb 
parancsait a keleti szent könyvekben is megtalálhatjuk 
és a könyvek szintén nyújtanak ihlető eszményeket. Az 
evangéliumi kegyelem tanát, mely szerint az utolsó pilla-
natban megtérő bűnös is kegyelmet találhat: erkölcste-
lennek tartják. Es ha a fa gyümölcséről ítéltetik meg, 
kérdik, az európai népek után ítélendő-e meg a keresz-
tyénség? A keresztyén életet élő Tolstojokat ujjon össze 
lehet számlálni, holott Indiában semmi szükség sincs a 
kötelesség és a lemondás vallásának hirdetésére. Ha a 
számokat nézzük, úgy Bachusnak van legtöbb követője. 
A bibliát is sok részben kifogásolják, a katholicismus tör-
ténetét, mint a romlottság és erkölcstelenség történetét 
idézik. A keresztyén kormányok megrovandó bűnös tettei-
ként felhozzák Egyptomnak, az angolok által való elfog-
lalását és Suskimba hindu katonák küldését, továbbá az 
indiai gyapjuipar elnyomását az angol miatt. Végül a 
keresztyén vallásnak hátrányul tudják be, hogy suprana-
turalis elemeken nyugszik, míg a hinduismusban jelen 
van ugyan a supranaturalis, de az nem tekinthető benne 
lényegesnek. 

Dr. Barrows, mint hírlik, felolvasásai megjelentekor 
felelni fog e megjegyzésekre. Nem lehet tagadni, hogy a 
keresztyén népek életére vonatkozó része a bírálatnak sok 
részben jogosult. A mit magáról a keresztyén vallásról 
mondanak, az meg olyan, hogy nem tudjuk hamarjában 
eldönteni, a német tudósoktól vették-e a hinduk, vagy 
azok ezektől, de egy a bizonyos, az t. i., hogy a keresz-
tyén vallást elejétől fogva ostromolták az ily fajta néze-
tek és mindezek dacára egyre terjed és hódít. 

Időnként megemlékezett e Lap arról a ki-kitörő 
hajszáról, melyet francia hitsorsosaink ellen az ultramon-
tánok rendeznek. Most egy interpellatióról adhatunk hírt. 
D'Hugues képviselő meginterpellálta a francia kormányt, 
hogy a r. kath. püspököknek miért nem engedik a kon-
gresszustartást, holott a protestánsok évről-évre tartanak 
különböző városok középületeiben kongresszust (közgyű-
lést)? A nevezett érdemes képviselő interpellatiója meg-
okolásában azzal érvel, hogy a protestánsok békezavarók, 
mivel összejöveteleiken megemlékeznek egyházuk régi 
dicsőségéről, a mikor még az ország lakosainak féle pro-
testáns volt. Felpanaszolja, hogy a protestánsok csaknem 
elenyésző kisebbségben vannak, mégis kiváló helyeket 
foglalnak el az államban és a társadalomban. A pénzügv 
kezükben van. Az államhivatalokban és iskolákban szám-
arányukon felül alkalmazzák őket. Felhozza, hogy csak a 
rendőrségnek háromnegyed része protestáns. Ezen felül 
nem vonakodott hazafiasságukat is kétségbe vonni. Becsü-
letére válik a francia képviselőháznak, hogy ezt a beszé-
det nem valami nagy tetszéssel fogadták. Annál inkább 
helyeselték De Witte Konrád beszédét, a ki nyomban 
felkelt és védelmébe vette a megrágalmazott protestánso-

kat, kik jó hazafiak és megrótta azt a harcmodort, mely-
lyel némelyek a franciákat vallás szerint való két ellen-
séges táborra szeretnék szakítani. A parányi francia ref. 
egyház pedig a heves támadások dacára is fáradatlanul 
munkál az ország evangélizációján. Belmissziójuk virágzó, 
külmissziót is tartanak fönn. Mult évben a hatszázezer 
lélekből álló kis egyház hatszázezer frankot fordított bel-
missziói célokra. 

Az ultramontánok harcmodorát mi is ismerjük. 
Még nem feledtük el, hogy néhány éve bold. Pap Gábor, 
volt dunántúli püspöknek a közgyűlés elé terjesztett jelen-
tését erőnek erejével a confessionalis béke megzavarójául 
akarták föltüntetni. Csak az a csodálatos, hogy még nem 
jutott az eszükbe hazaárulóknak kikürtölni bennünket. No 
de se baj ! akadtak hitfeleink, a kik segítségükre jöttek. 
Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy e jó urak, a 
kik a belmisszió gyakorlásának kívánatára is önkívületbe 
jöttek és sürgetőit nem késtek hazafiatlansággai vádolni: 
miféle gyanúsítást, vádat tudnának kitalálni arra, a ki a 
kisded francia egyházra rámutatva a külmisszió felkaro-
lására is serkentene bennünket ? ! 

Míg a francia protestáns egyház sorsáról megnyug-
tató híreket közölhetünk, fájdalom, a madagaszkári misz-
sziói evangéliumi gyülekezetekről csak szomorú hírt írha-
tunk. A jezsuiták ármánya véget vetett a norvég és angol 
missziók működésének. Magát a sziget kormányzóját, a 
protestáns Laroche-t is addig rágalmazták a francia köz-
vélemény előtt, hogy az kénytelen volt állását elhagyni. 
A királynét pedig, mivel áttérni nem akart, a »La Reu-
nion« nevű francia szigetre száműzették. Immár a jezsui-
ták 20 evangéliumi egyházat foglaltak el. És tizenegy 
francia protestáns misszionárius is menekülni volt kény-
telen Madagaszkárból. A köztársaság, ha képes otthon 
megvédeni a protestánsokat az esztelen és elvakult táma-
dásoktól, bizonyára képes lesz majd a távoli sziget-birto-
kán is. Mindenekfelett pedig ne feledjük, hogy Isten nem 
hagyja el végképen az övéit. —a—s. 

N E K R O L O G . 
Id. Szotyori Nagy Károly. 

1821-1897. 

A debreceni ev. ref. egyház országos hírű kántor-
orgonistája, a kiváló zeneművész, zeneszerző és tanár 
f. hó 2-án meghalt. Benne egy kitűnő zenetehetség, egy 
nemesen érző szív szállott a sírba. Nem váratlanul jött 
az ő halála; a kik őt közelebbről ismertük, láttuk, hogy 
közelget a végperc! E lapok hasábjain többször foglal-
koztunk már az ő irodalmi tevékenységével, mindazonál-
tal nem zárkózhatunk el, hogy bár, rövid vonásokban is, 
be ne mutassuk az ő. különösen az egyházi zeneművé-
szet terén felmutatott kiváló munkásságát és rövid élet-
rajzát. 

Id. Sz. Nagy Károly az 1821-ik évben augusztus 
hő 5-én R.-Komáromban született, hol atyja kántor-orgo-
nista volt A zenében itt nyerte első oktatását is Ströcker 
Józseftől. Atyja 1888-ban Debrecenben hivatván meg 
kántor-orgonistának, őt a főiskolában a hangjegyek sze-
rinti énektanítással bízták meg s ezzel kezdődik meg az 
ő működése. Ő a régi tanítási rendszer nyomdokainak 
egyszerű követésén nem nyugodott meg. hanem midőn 
1843-ban elhalt atyja helyett, a debreceni ref. egyház egy-
hangúlag kántor-orgonistájává választotta a nagy tem-
plomba, első kérése is az volt egyházához, hogy engedje 



meg neki, hogy tanulmányai folytathatása végett egy évet 
külföldön tölthessen. Ezen kérését az egyház megadván 
1844-hen Bécsbe ment és az akkor legjelesebb zenetaná-
rok mint Fischoff, Bibel, Sechter, Fücht és Drechsler elő-
adásait hallgatta s azoktól magán-órákat is vett. Ugyan 
akkor a bécsi férfi dalegyletnek is tagja lett, hol az ének-
kar vezetésében szerzett alapos ismereteket. 1846-ban 
mint kántor-orgonista elfoglalta hivatalát, melyet az utolsó 
percig a fényes gyülekezet teljes megelégedésére buzgón 
viselt. 50 éves kántor-orgonistai szolgálata alkalmából az 
egyház jubileumot rendezett a mult évben s ugyan akkor 
több díszes és értékes tárgyakkal is kitüntette őt; mire 
csakhamar a koronás arany érdemkeresztet is megkapta. 

Mint zenetanár előbb a főiskolánál, majd későbben 
az 1854-ben felállított tanítóképezdében tanította az éneket 
és zenét. Tanított még a városi zenedében is, melynek 
több éven keresztül igazgatója volt. A városi dalárda is 
az ő igazgatósága alatt lett újból szervezve. 

Ily sokoldalú elfoglaltatása dacára még magán-órá-
kat is adott, sőt saját lakásán egész zeneintézetet tartott, 
hol a főgimn. alsó és felső osztályaiból jelentkező tanuló-
kat minden díj nélkül tanította; szeretettel foglalkozott 
mindegyik növendékével s ha látta, hogy egyik vagy má-
sik növendéke már szép előhaladást tett, buzdította, sőt 
anyagilag is segítette. Ilyen tanítványai neki sokan voltak, 
a kik későbben jelentékeny társadalmi állást is szereztek 
maguknak. 

Célja volt, hogy templomi éneklésünket a külföld 
mintájára négy szólamúvá tegye s e végből beutazta az 
egész Schweizot. tanulmányozta az ének-ügvet. Ebbeli 
törekvéseiben azonban kevés sikert mutathatott fel. 

Az orgona-építészet iránt is kiválóan érdeklődött, 
utazásokat tett, hogy a külföld nagyobb orgonáit meg-
szemlélhesse, azoknak belszerkezetét tanulmányozhassa s 
az ott szerzett ismereteit itthon érvényesítse. Sok orgona 
az ő tervezete uíán lett készítve nagyobb egyházainkban 
s ezek mind megannyi remekművei az orgona-építészetnek. 

Irodalmi téren szerzett érdemei elévülhetlenek. »Ének-
hangzatos könyv* című munkája, melyben templomi éne-
kes könyvünk dallamai ütemszerűleg beosztva foglaltatnak, 
1846-ban jelent meg. Ezt követte csakhamar »Templomi 
karénekes könyv*-e, az erdélyországi evang. reformátusok 
számára, melyet 1848-ban adott ki. Majd későbben 1859-ben 
adta ki »Templomi és halotti karénekes könyv« címen 
négy kötetes munkáját, melyben templomi énekes köny-
vünk minden dallama négyes hangszólamra van írva s 
közbe játékokkal ellátva. Ezen munkája már negyedik 
kiadásban jelent meg. Parlagon hevert egyházi zeneiro-
dalmunkban felette nagy nyereség volt ez akkor s az 
marad még igen sokáig, mert azt túlszárnyalni alig fogja 
tudni egyhamar valaki. Kántor-orgonistáinknak kitűnő szol-
gálatot tesz az ma is; a képezdei zenetanításnál pedig 
megbecsülhetetlen kézikönyv. Megjelent még tőle szintén 
nyomtatásban »755dallamos közbejáték* címen egy füzet, 
melyet 1892-ben adott ki. Kéziratban hátra hagyott mun-
káiban saját szerzeményei vannak, melyekben templomi 
és temetési karénekeket találunk négy férfi hangra alkal-
mazva. 

Meleg érdeklődéssel viseltetett ő általában mindazon 
intézetek iránt, hol az egyházi éneket és zenét tanították. 
Többször szerencséltette alólírottat látogatásával, mely 
alkalmakkor mindannyiszor megtekintette tanítóképezdén-
ket is, melynek két 500—500 frtos alapítványt is tett, 
melyek közül az egyiknek kamata a zenében jártas két 
növendéknek, a másika pedig tápintézeti segélynek akkor 
fog kiadatni, a mikor azok 2000—2000 forintra növe-
kednek. 

Temetése f. hó 4-én vasárnap délután négy órakor 
ment végbe altalános részvét mellett. A gyászos feleken 
kívül ott láttuk debrecen város kitűnőségeit, a főiskolai és 
tanítóképezdei tanári kart; a lelkészek közül főtiszt. Kiss 
Áron püspököt, nagytiszt. Kiss Albert és Könyves Tóth 
Kálmán urakat, az elhunytnak nagyszámű tisztelőit, ba-
rátait, tanítványait. 

A gyász-szertartás a háznál vette kezdetét, hol a 
városi dalárda s a tanuló ifjúság énekelt. Ennek végezté-
vel megindult a gyászmenet a nagy templomba, hol a 
városi dalárda és a gyülekezet éneke után nagytiszteletű 
Könyves Tóth Kálmán a kitűnő egyházi szónok mondott 
megható imát és gyász beszédet, melyben magasan szár-
nyaló költői gondolatokban röviden vázolta azt a veszte-
séget, mely az elhunytban az egyházat, főiskolát és a 
magyar ref. egyházi ének- és zeneművészetet érte. Ennek 
végeztével a főiskolai énekkar énekelte még el az elhunyt-
nak egy saját szerzemenyű karénekét s a gyász-szertar-
tást a gyülekezet közéneke zárta be s megindult a gvász-
menet a Kossuth-utcai temetőbe, hol a főiskolai énekkar 
karéneke után nt. Kovács Lajos képezdei igazgató mon-
dott. egy szépen átgondolt gyászbeszédet s búcsúzott el az 
elhunyttól Béke poraira! 

Oláh Károly, 
képezdei zenetanár. 

IRODALOM. 
** »A magyar nemzet története« című tíz köte-

tes nagy munkának kilencedik kötetéből az Athenaeum 
kiadásában most jelentek meg a 103., 104. és 105. füze-
tek. a melyekben Ballagi Géza tovább folytatja az 1815— 
1848 közötti időszak történetének leírását és eljut a mind-
inkább erőrekapó és népszerűvé lett szabadelvű irány 
elfojtására tett intézkedések ismertetéséig. Ezek a fűzetek 
is tele vannak erre a korszakra vonatkozó igen szép 
szövegképekkel. Majdnem minden második lapra esik 
egy-egy szövegkép. Ezenkívül pompás műmellékletek van-
nak a füzetekhez csatolva. így »Gróf Széchényi István« 
arcképe Amerling Frigyes festménye után, »A nemzeti 
színház megnyitó előadásának szinlapja« sikerült hason-
más; Az országgyűlési tudósítások 20 száma* Kossuth 
Lajos kéziratának fakszimiléje; »Az országgyűlési ifjúság 
búcsúja Kölcsey Ferenctől*, a Nemzeti Muzeumban őrzött 
eredeti kézirat hasonmása; »A nemzeti színház* egy 
1837-iki rajz után. Az egyes füzetek ára 30 kr. 

E G Y HÁ Z. 
Egyházi aranykönyv. Id. Szotyori Nagy Károly 

Debrecen közelébb elhunyt országhírű énekvezére az 
ottani ev. ref. egyház részére végrendeletileg 4000 frtot 
hagyományozott. 

Az alsó-szabolcs-hajdúvidéki egyházmegye ed-
digi gondnoka, gr. Degenfeld József főgondnokká válasz-
tatván, erről a tisztségéről az e hó 7-én tartott rendkívüli 
közgyűlésen lemondott. A távozása feletti fájdalmat csak 
az enyhíti az egyházmegyénél, hogy onnan a legfőbb 
polcra emeltetett. Emlékezetét jegyzőkönyvileg örökítették. 



Az utódja feletti kombinációk már megindultak. Három 
nevet emlegetnek. A hitbuzgó Degenfeld-család iránti ke-
gyelet és hála a nemrég elhunyt Gusztáv gr. fiában, a 
nagyemlékű Imre unokájában, gr. Degenfeld Pál szolgabíró 
s téglási földbirtokosban látja a főgondnok utódát, mások 
Puky Gyula debreceni kir. ítélőtáblái elnököt, ismét má-
sok Lengyel Imre nyug. törvényszéki birót s egyházkerü-
leti tanácsbirót óhajtanák e tisztségre megválasztani. A 
szavazatokat június 20-ig kell beadni az espereshez, a 
mikor azokat egy küldöttség felbontja. Ugyanezen gyűlé-
sen a Márk Endre leköszönése folytán megüresedett ügyé-
szi állásra dr. Malatinszky József szoboszlai ügyvédet 
választották. E közgyűlés tárgyai között volt a tanítók 
ötödéves korpótlékának fontos kérdése. Az egyházmegye 
valamennyi iskolafentartó egyháza igénybe kívánja venni 
az ehhez szükséges államsegélyt. Az egyházmegye azon-
ban autonomikus sértést lát abban, hogy nem az esperes 
és püspök, hanem a közigazgatási hatóságok szólították 
fel az egyházakat nyilatkozattételre. E sértést a kormány-
nak az egyházkerület és konvent útján tudomására kívánja 
juttatni. (J.) 

Nazarénusok és baptisták terjedése. Szomorú 
hír érkezik az Alföld egyik nagy ref. egyházközségéből, 
Dévaványáról (heves-nagykunsági egyházmegye). Töme-
gesen lépnek ki, főleg a ref. hívek az egyház kötelékei-
keiből és szaporítják a nazarénusok számát. Legközelebb 
Pap Károly és Lengyel Zsigmond ottani lakosok mintegy 
60 társukkal jelentették be az ev. ref. lelkész előtt kilépési 
szándékukat. A szükséges formaságok meg nem tartása 
miatt a lelkész megtagadta tőlük az elbocsátó bizonyít-
ványt, mire azok a megyei közigazgatási hatósághoz for-
dultak. Ha igaz e hír, az rendkívül leverő dolog. Ily tö-
meges hithagyásnak okai nem lehetnek sem képzeltek, 
sem mindennapiak. Dévaványán az ev. ref. egyházközség 
7000—8000 lélekből áll és egyetlen lelkésze van. Azt 
hiszszük, ez sokat megmagyaráz. Ezzel kapcsolatban meg-
emlékezünk egy esetről is, mely nyilván mutatja, hogy 
némely élelmes nazarénus próféták visszaélnek a tudatlan 
nép jóhiszeműségével és jövedelmes üzletnek tartják a 
térítgetést. Ugyanis Kerekes Duda Bálint hódmezővásár-
helyi apostol összeszedett mintegy 3000 forintot s azután 
megszökött. Talán okulnak rajta sokan. (J.) 

A gömöri ev. ref. egyházmegye e hó 8—9-én 
A.-Bátkán tartotta közgyűlését Nagy Pál esperes és 
Farkas Ábrahám gondnok elnöklete alatt. Előzőleg lel-
készi értekezlet volt, melyen Gsabay Pál balogi lelkész 
elnökölt és mondott eszmegazdag, hatásos beszédet. Itt 
újra meg újra hangoztatták, hogy a lelkészi értekezletre 
nagy szükség van. A gömöri tényleg hosszabb idő óta 
működik, égető kérdéseinkhez alaposan hozzászól s főleg 
az egyházak anyagi ügyeinek rendezése és a gyakorlati 
életben felmerült nehézségek eloszlatása körül fejt ki di-
cséretreméltó tevékenységet. A belmisszió egyéb ágának 
(vallásos estélyek tartása, egyesületek alakítása) gyakor-
lását vagy feleslegesnek, vagy a körülmények számba-
vetése után szükségtelennek tartja. Bizonyos, hogy a lelki 

élet Gömörben még elriasztó tüneteket nem mutat, és 
hiszszük, hogyha mutatkoznék, az értekezlet résen lenne. 
Azt semmiesetre sem szeretnők, ha nem volna egyéb 
célja, mint az egyházmegyei gyűlés tárgyai felett való 
eszmecsere és ennek következtében a lelkészek között 
bizonyos irányadó közhangulat formálása. Ezúttal az 
egyházmegyei gyűlés tárgyai felett eszmecserén kivül 
Dusza Lajos, zádorfalvi ielkész olvasta fel Lenkey Pál, 
volt imolai lelkészről írt emlékbeszédét, majd űjabb három 
évre megválasztották a tisztikart, Tagjai a régiek marad-
tak, csak a mindenáron távozni akaró Bűzi Márton 
jegyző helyébe választották Simon Mihályt. Az egyház-
megyei közgyűlés számos házi ügyet intézett el, lelkésze-
ket, tanítókat erősített be és sajnálattal vette tudomását 
Szkárossy Gusztáv tanácsbirónak tisztéről való lemondá-
sát. A sárospataki főiskolának napirenden lévő állami 
segélyezése tárgyában azt határozta, hogy az szükségtelen, 
mert bízik a prot. áldozatkészségben. A ker. vándorgyű-
lések megtartását továbbra is óhajlja. A fegyelmi bíróság 
Csizy Miklós, simonii tanítót, a ki a képviselőválasztásba 
beleártotta magát, nyugdíjigényének felhagyásával mostani 
állásának elvesztésére ítélte. (J.) 

I S K O L A . 

Tanulók kirándulása. Budapesti két protestáns 
főgimnáziumunk felsőbb osztályú tanulóinak egy része a 
nagyhét folyamán érdekes kirándulást tett néhány tanáruk 
vezetése alatt A református főgimnáziumból közel negyven 
tanuló az Aldunára rándult Zimony, Belgrád s főleg a 
Vaskapu szépségeinek megtekintésére. Vezetőjök Vámossy 
Mihály igazgató és Szalay Károly. — Az ág. h. evang. 
főgimnáziumból vagy harminc tanuló Ráth Arnold és 
Rácz Károly tanárok és az iskolai orvos vezetése alatt 
Fiúméba és Tirestbe tettek kirándulást. 

Az országos tanítói nyugdíj-alapról nagyérdekű 
előadást tartott György Aladár a magyar paedagogiai 
társaság április 10-iki ülésén. Az előadásnak, mely a ta-
nítói nyugdíjalap fejlődését 1873. óta a legutolsó nyugdíj-
törvény életbeléptetéséig az adatok egész halmazával 
világította meg, aktuális érdeket adtak azok a reformesz-
mék, melyek leginkább illettek ama férfiak egyikének szá-
jába, kiknek az 1873-diki mozgalom sikere első sorban 
köszönhető. Kimutatta, hogy oly alap, mely ma tizenhá-
rom milliót tesz ki, elég erős lesz arra, hogy a szigorű 
mathematikai alapon maradva, a tanítók jogos igényeit 
kielégítse. Ilyen az özvegyek és árvák nagyobb ellátása, 
az időbeszámítás kérdése, bár e tekintetben óvatosságot 
ajánl. Kívánja, hogy az állam a maga által föntartott is-
kolák után fizesse a járulékot, a tanulók hozzájárulásá-
ban erkölcsi erőt lát, csakhogy a községi elöljáróság által 
kivánja beszedetni. Mindezt azért hozta elő, hogy a Pae-
dagogiai Társaság már most indítsa meg a maga részé-
ről a mozgalmat és készítse elő a közvéleményt az 1901. 
évi revízióra, mely az 1891. törvény értelmében be fog 
következni. Az előadást nemcsak az elnök köszönte meg, 
hanem a jelen volt Zichy Antal is kifejezte örömét, hogy 
ily fontos kérdést e társaságban ily tapintattal és előre-
látással tárgyaltak. Groo Vilmos hasonló értelmű fölszó-



lalása után az elnök fölkérte az előadót, hogy szabad 
előadását a társaság közlönye számára leírja. Ezzel az 
ülés föloszlott. 

Tanügyi mozgalmak Debrecenben. Nagyfontos-
ságú tanügyi mozgalmak színhelye ezúttal Debrecen, a hol 
egymást érik a tanácskozások és értekezletek egyfelől az 
ev. ref. főgimnáziumban újabb parallel osztályok felállítása, 
másfelől az ottani állami főreáliskolának gimnáziummá 
alakítása tárgyában. Legközelébb e hó 10-én volt egy 
szakférfiakból és a város kiküldötteiből mind megannyi 
bizottsági tagokból álló gyűlés, mely a Debrecenre nézve 
annyira égető kérdésben beható eszmecserét folytatott és 
megállapodásra is jutott. Tudvalevőleg Debrecen egyetlen 
főgimnáziumából évről-évre tömegesen szorulnak ki a hely-
beli tanulók s ez állapot még kedvezőtlenebbé lesz, az 
által, hogy többnemű iparvállalatok, gyárak és gépműhe-
lyek létesítése következtében folytonosan sok intelligens 
ember költözködik be. E körülményt szem előtt tartva 
Kiss Albert javaslatára abban állapodott meg a bizottság 
hogy egyfelől fölhívja a várost az ev. ref. főgimn. első és 
ötödik osztályai mellé párhuzamos űjabb osztályok felál-
lítására, másfelől a város útján fölkéri a minisztert, hogy 
a kifejezett intentiója szerinti egységes jogosítású közép-
iskola létesítéséhez Debrecenben tegye meg az első lépést 
úgy, hogy az ottani főreáliskola alsó négy osztálya mel-
lett állítson párhuzamos osztályokat, a felső négyben pedig 
a francia mellett a latin nyelvet is taníttassa. A kérdés 
jobbra vagy balra dőlte azon sarkallik, mennyiben lehet 
ezt a célt a létező, s jelenleg megbolygatni nem szándé-
kolt tanterv keretén belől megvalósítani. Mindenesetre ez 
az expediens segítene sokat Debrecen tanügyi bajain, de 
igazi javulást csak egy újabb főgimn. felállítása eredmé-
nyezne. A róm. katholikusok nagy erővel törekesznek is 
erre s minden jel odamutat, hogy az ottani piarista algim-
náziumnak főgimnáziummá kiegészítése már csak idő 
kérdése. (J.) 

Nagyobb iskoláink államsegélye. Tudjuk, hogy 
a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület megkérdezte nyolc 
egyházmegyéjét, hogy a sárospataki főiskolára nézve 
szükségesnek és igénybevehetőknek tartják-e az állam-
segélyt ? Az eddig nyilvánosságra jutott határozatok azt 
mondják, hogy nem kell és hivatkoznak lelkes múltra, 
tűrő, de szabad szegénységre, meg a hagyományos prot. 
áldozatkészségre. Bár e hivatkozás ne hiábavaló volna! 
De nem halljuk-e lelkünket megrázó vészkiáltásképen, 
hogy híveink az egyházi terhektől való szabadulás remé-
nyében egymásután hagyják el egyházunkat? s lesznek 
leginkább felekezetnélküliek pl. Baranyában és egyebütt 
is? Nem olvassuk-e, hogy még lázadásban is törnek ki 
e miatt? (pl. Tisza-Sass.) Nem látjuk-e, hogy az egyhá-
zak saját templomaikat és iskoláikat is veszni hagyják? 
És mégis fényes reményeket építünk a nem is közvetlen 
célokat szolgáló áldozatkészségre! Vajha ne lennénk Cas-
sandra-jósok, de azt hiszszük, hogy az idők és következ-
mények kegyetlenül meg fognak bennünket csúfolni! Hisz 
tagadhatatlan, az áldozatkészség hozta létre és tartotta 

fenn a prot. iskolákat, első sorban ezek között is a köz-
ponti kollégiumokat, de lényegesen más viszonyok és fel-
fogások között, oly időben, a mikor még az államra szá-
mítani absolute nem lehetett, a mikor még az nem ismerte 
fel nevelői hivatását, a mikor az iskolák fentartása emi-
nenter felekezeti érdek volt. Ma — ne áltassuk magun-
kat — másképen áll a dolog. Aztán az a sokat emlegetett 
központiság is megszűnt, elvesztette varázsát Sárospatak, 
Debrecen, Pápa, Enyed; a provinciák bevették bástyáit 
ép oly magasra, ha nem magasabbra emelt ostromló tor-
nyaikkal. Tudják, érzik ezt, a kik a tűzhöz közel vannak. 
Annál különösebb, ha némely tanárok, a kényszerhelyzet 
hatása alatt is, az egyedüli orvosszert, az államsegélyt 
perhorrescálják és a protestantismust fenyegető rémképe-
ket festenek igénybevételéhez. Ne csudálkozzunk akkor, 
ha a viszonyokat nem ismerő vidéki, laikus ember me-
reven idegenkedik az államsegélytől s főiskoláink válsá-
gos helyzetét a nélkül is rendezni gondolja. így magya-
rázhatók meg a tiszáninneni egyházmegyék szavazatai. 
Kiváló érdekkel várjuk úgy a tiszáninneni, mint a hasonló 
ügyben tárgyaló tiszántúli egyházkerületi gyűlésnek e kér-
désben leendő magatartását. (J.) 

Iskola segély. A székes főváros a pesti ágostai 
evangelikus magyar és német egyháznak 3000 forint is-
kolai segítséget szavazott meg. Ezt a határozatot ma a 
belügyminiszter jóváhagyta. 

Tanári jubileum. Krucsió Lajos ev. ref. gimn. 
tanár f. hó 11-én ünnepelte H.-Nánáson hivataloskodásá-
nak 25 éves jubileumát. Krucsió nehéz időkben hosszabb 
ideig volt a h.-nánási gimn. igazgatója, s helyét a leg-
nagyobb elismerésreméltó módon töltötte be. Jórészben az 
ő érdeme, hogy ez intézet a súlyos megpróbáltatások 
között is felmaradt, sőt ma már a legbiztosabb remények-
kel tekint emelkedése és kiegészítése elé. Az egyház, tanári 
testület és növendéksereg, sőt még az egyházmegye is a 
legmelegebben üdvözölte az ünnepeltet. 

EGYESÜLET. 
Az emberbaráti intézetek alkalmazottjai húsvét 

másodnapján Budapesten országos egyesületté szervezked-
tek. Alakuló közgyűlést tartottak a vakok intézetének nagy-
termében György Aladár elnöklésével. Részt vettek benne 
az árva- és szeretetházak, a hülye-, vak-, siketnéma- stb. 
intézetek nevelői és alkalmazottjai. Az alapszabály-terve-
zetet, a melyet György Aladár terjesztett elő, a közgyű-
lés jóváhagyta, azután táviratilag üdvözölték a Karlsbad-
ban időző Wlassics Gyula közoktatásügyi minisztert. A 
közgyűlés végül megalakította az ideiglenes tisztikart. 
Elnök lett : Teleki Sándor gróf országgyűlési képviselő; 
alelnökök: György Aladár, Tóth József és Matzinger 
Lujza; főtitkár: Szőts András; titkárok: Szabó Dezső, 
Lusztig Emma és Nagy Károly; pénztáros : Broeskó La-
jos; ellenőr: Magdics Károly. Választottak még 14 fő-
városi és 8 vidéki választmányi tagot is. 



GYA S Z R ÓVAT. 
f Szilágyi István a m.-szigeti ref. főgimnázium 

nyugalmazott tanára, sok ideig volt igazgatója, f. hó 12-én 
Máramaros-Szigeten élete 78-ik évében meghalt. 1819-ben 
január 7-dikén született Nagy-Kállóban, iskoláit itt és 
Debrecenben végezte. Mint végzett debreceni diák 1840-ben 
a Kisfaludy-társaság pályázatán díjat nyert Árpádról és 
a honalapításról írt balladájával. A következő két évben 
a Kisfaludy-társaság pályázatain dicséretet nyert munkái-
val. 1840-ben az Akadémia által a magyar szókötés sza-
bályaira kitűzött száz arany pályadíjat ő nyerte meg dol-
gozatával ; 1843-ban az Ékes szókötés szabályaira kitű-
zött pályázatban ismét díjat nyert; munkásságáért az 
Akadémia 1846-ban tagjául választotta. Szilágyit 1842-ben 
Nagy-Szalontára hívták meg az ottani gimnázium igaz-
gatójának. Szalontán való lakását nagyobb esemény is 
jelzi s teszi emlékezetessé. 0 nyerte meg Arany Jánost 
az irodalomnak s bírta rá buzdításaival, hogy szerényen 
szunnyadó tehetségét érvényesítse. Debrecenben osztály-
társak voltak, Szalontán még szorosbra füződék barát-
ságuk. A Szilágyi irodalmi sikerei ösztönzőleg hatottak 
Aranyra is. Szilágyi 1844-ben Pestre jött, megismer-
kedett Petőfivel is s igen szivesen látták az irodalmi kö-
rökben. Azután egy esztendeig külföldön tartózkodott, 
honnan vissza térve, 1845-ben a máramaros-szigeti főis-
kola tanára, 1850-ben pedig igazgatója lett s ő ve-
zette a nyolc osztályúvá kiegészített gimnázium és jog-
akadémia ügyeit. Tanárkodása alatt is buzgó irodalmi 
munkásságot fejtett ki. A Kisfaludy-társaságtól a Bécsi 
napok, című történeti rajzával elnyerte a szépprózai dol-
gozatra kitűzött jutalmat. Az Akadémiai Értesítő, Új ma-
gyar Múzeum. Századok, Sárospataki füzetek és a Vasár-
napi Újság számos dolgozatot közöltek tőle. Újabb nagy 
munkája Máramaros vármegye leírása. Éveken át szer-
kesztette a Máramaros-1, a Szigeti Albumot. Nevezetes 
munkái még a Keresztyén egyház története és A gimná-
ziumi oktatás története. 1885-ben ülte meg Máramaros -
Szigeten tanári működésének negyvenéves évfordulóját. 
Pár év óta nyugalomba vonultán élt. Béke hamvaira! 

f Bodossy Pál, a tiszántúli ev. ref. püspöki iroda 
vezetője ápril. 15-én 70 éves korában jobb létre szende-
rült. A megboldogult 1827-ben született Bihar-Diószegen. 
Tanult Debrecenben. Mint főhadnagy végig küzdötte a 
szabadságharcot és több nagy ütközetben részt vett. A 
szabadságharc lezajlása után tanító lett, később pedig a 
budapesti váltótörvényszéknél nyert alkalmazást. 1868-ban 
még Balogh Péter idejében került a debreceni püspöki 
irodához, azóta ott működött lelkiismeretes pontossággal 
és páratlan ügyszeretettel. Ideális lelkületű ember, tiszta 
jellemű férfi, ritka jó barát, kötelességtudó hivatalnok és 
a ref. egyház hű fia volt. Typicus alakja Debrecennek, a 
kihez a jó barátok egész serege ragaszkodott s a kit vidám 
lelke kedves humora minden társaság szeretett tagjává 
tett. Nyilvánosan is föllépett a Csokonai körben, a deb-
receni lapokban több szépirodalmi munkálatával, sőt a 
Debrecen-Nagyváradi Értesítőnek szerkesztője is volt. Szét-
szórva megjelent, valamint kéziratban forgó műveit bará-
tai kiadni szándékoznak, hogy a begyülő tiszta jövede-
lemből sírja fölé emléket emeljenek. A család nélkül, 

egyedül álló, házasságra nem lépett férfiút az egyházkerü-
let temettette el saját költségén. Temetése óriási részvét 
mellett e hó 17-én ment végbe. Koporsója felett a deb-
receni koszorúzott dalárda, melynek a megboldogult egy 
ideig elnöke volt, megható gyászdalokat zengett, Csiky 
Lajos pedig könnyezésre indító imát tartott. A sírnál Fe-
rency Gyula búcsúzott el néhány szóval a szeretett fér-
fiútól. Emlékezete legyen áldott! (J). 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Tóth Bertalan, ceglédi ev. ref. 

s.-lelkészt, március 28-án egyhangúlag a tószegi (kecske-
méti egyházmegye) lelkészévé választották. Szivesen üd-
vözöljük. — A király Masznyik János, t. földvári ág. 
hitv. evang. lelkészt, Masznyik Endre, pozsonyi hittanár 
édes apját az egyház és a tanügy terén szerzett érdemei-
nek elismeréseül a koronás arany érdemkereszttel tüntette 
ki. — Sza'w Sándor vasadi h.-lelkészt az üllői egyház-
község szavazattöbbséggel rendes lelkipásztorává vá-
lasztotta. 

* Zenetörténeti estélyek. Különös elismeréssel 
kell Beke Antal, hajdú-böszörményi ev. ref. orgonista-
kántornai- egy követésre méltó tettéről megemlékeznünk. 
Ugyanis a lelkes hajdúk között öt egymásutáni szombaton 
nagyszerűen sikerült zenetörténeti estélyeket rendezett fel-
olvasásokkal, dalokkal, énekekkel, ezek között számtalan 
sok feledésbe ment egyházi melódiákkal is. Beke törek-
vése főleg azon szempontból érdemli meg a mi figyel-
münket és elismerésünket, hogy kálvinista híveink köré-
ben hatalmasan fejleszti a zene és ének iránt annyira 
szükséges ízlést és magasabb érzéket. E mellett a hazafi-
ság ápolására is első sorban munkál közre. A vegyes 
(férfi és női) énekkarok felállítása és megkedveltetése által 
pedig úgy ő, mint a vele e téren haladók igazi missziót 
végeznek. (J.) 

P á l y á z a t . 

A miskolci ág. hitv. evang. egyházközségben rendes 
lelkészségre történt eltávozás folytán a segédlelkészi állás 
megüresedett, és az próbatét után. közgyűlésen, választás 
által fog betöltetni. 

A segédlelkész teendője: a lelkészi iroda vezetése, 
a lelkészi összes teendőkben, s munkatorlódás esetében a 
püspöki irodában is segédkezés; javadalma: két szobás 
bútorozott lakáson kívül hétszáz forint (700 frt) kész-
pénzfizetés 

Jelentkezés e helyre az alólírtnál történik. Gyakor-
lott lelkészek előnyt nyernek. 

Miskolcon, 1897. ápril. 15-én. 
Zelenka Fái, 

1 — 3 lelkész. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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A lelkészképzésről. 
II. 

Ha a lelkészképzést a lelkészi munkakörrel 
egybevetjük, egyenesen kitűnik, hogy minden 
tudomány, a mit az ifjúnak elsajátítania kell, az 
igehirdetés és lelkipásztori gondozás, illetőleg az 
ezzel szövetkező belmissziói munkásság érdeké-
ben szolgál. A legkimagaslóbb fontossággal tehát 
a bibliai, hittani és az ezek gyakorlati alkalma-
zasara szolgáló tudományok és a cura pastoralis 
bírnak. Első a biblia teljes ós helyes ismerete, a 
mihez járul az egyház hittana, helyesebben a hit-
vallás ismerete. Azután megkívántatik a kellő 
didaktikai ós methodikai képesség ezeknek szó-
széken való közlésére. Továbbá kívántatik a 
lelkipásztorság gyakorlatába való bevezetés, tehát 
a cura pastoralis és belmisszió elméleti és gya-
korlati megismerése. A többi tudományok ós 
gyakorlatok lehetnek önmagukban bármily fon-
tosak, tulajdonképen részben csak a keretet 
szolgáltatják, részben pótló jellegűek, de minden-
esetre tekintettel a lelkészképzés gyakorlati jel-
legére, csak másodrangú tudományok és gya-
korlati képzések. 

És mindezekből mit látunk nálunk a gya-
korlati cél érdekében alkalmazva? A biblia tel-
jes megismerésére irányuló előadás nincsen be-
rendezve. A héber nyelv a theol. tanfolyam alatt 
nem sikerül s így az ószövetségi exegesis rövid 
anyagra szorul és ez a rövid anyag az, melyet 
nyelvészeti, történeti, archeológiai szempontból 
az ifjak megismernek, de nem ismerik meg gya-
korlati szempontból. Hát az ószövetség többi 
része? Az marad privát diligentiából megisme-
rendőnek. Az újszövetségi görög nyelv gyakor-
lata s az újszövetségi exegesis alkalmából 6—8 
könyvet végig olvasnak s tanulnak a hallgatók, 
ha ugyan a gimnáziumból hozott, többnyire ke-
vés nyelvismerettel ennyire is lehet haladni. Az 
eredmény és a többi könyvek megismerésének 

sorsa ugyanaz, mint a fentebbinél. A bibliai be-
vezetésben megismerik a könyv rövid tartalmát, 
esetleg vitatott helyeit részletesebben is, korát, 
szerzőjét, célját, a biblika theologiában az iratok 
theologiai felfogását: tehát sok-sok mindent, de 
nem ismerik meg az egész bibliát ós legkevósbbó 
tanulják meg ennek minden részét gyakorlatilag 
felhasználni. A bibliát többször végig kellene 
olvasni a négy éves cursus alatt — mert más-
kép alig lehet — magyar nyelven és legalább 
egyszer úgy átvenni, hogy azokat a mélységes 
gondolatokat, azokat a lelket megkapó, foglyul 
ejtő, örök igazságokat, melyekkel teljes a szent-
írás, az ifjak megismerjék. Hosszú évek során 
kénytelen azt érezni a lelkész, hogy itt egykor 
képzésénél hézag maradt. 

Igen, hézag maradt, mert ezt sem a homi-
letika, sem a gyakorlati bibliamagyarázat alkal-
mával a mai módon pótolni nem lehet. A homi-
1 etika, egyházi szónoklattan, mely megismertet az 
egyházi beszéd részeivel, e részek kidolgozásá-
nak elveivel, megismerteti az egyházi szónoki 
beszéd nemeit, sőt az előadásról is ad gyakorlati 
ú tmutatásokat : önmagában igen szép tudomány. 
De kétségtelen, hogy összes szabályainak isme-
rete, elsajátítása csak másodrangú dolog, mert 
ha az értékes tartalmat még értékesebbé teszi 
is a szép forma, de a legszebb forma sem pó-
tolhatja a belső ürességet. A gyakorlati biblia-
magyarázatnál is kevés az alkalom a biblia tel-
jes megismerésére, sőt e roppant fontos tárgy 
a kellő méltánylásban nem is részesül. Szinte 
több súlyt helyezünk a hangsúlyozásra, a kerek-
ded actióra, a főtétel és dispositiók megállapí-
tasara, sem mint a szöveg megértésére. Az arany 
alma igen szép lehet az ezüst rostélyon, de sem 
az arany alma nem változik értékében, ha fatálra 
teszik, sem az ezüst rostély nem változtatja át 
a raj ta levő értéktelen dolgot arany almává. Az 
ezen tárgyakra és még másokra is szánt óra-
számból elvonva a gyakorlati cél érdekében, 



mind a négy éven átmenőleg a biblia olvasását 
és részletenként való felfejtését okvetlenül be kel-
lene vennünk tanrendünkbe. 

Ha régi eleink egyházi beszédeit olvasgat-
juk, meglep bennünket az az erő, mely azokban nyil-
vánul, az a mélység, mely a legjelentékteleneb-
beknek látszó szakaszokból is nagyszerű igazsá-
gokat hoz napfényre: és kétségtelenül ez onnan 
van, mert ők a bibliát teljesen és alaposan is-
merték, habár a mi isagogicai hypothetiseinkről 
sejtelemmel sem biztak. Ily körülmények között 
lehetett oly zsinati végzés, mely meghagyja, hogy 
minden lelkésznek legyen egy tiszta papirosok-
ból kötött könyve, melybe hetenként legalább 
egy egyházi beszédet köteles beirni és érthető, 
hogy hetenként 3 — 4 prédikációt, bibliamagya-
rázatot vagy kátémagyarázatot is tar that tak a 
nélkül, hogy panaszkodtak volna ennek terhes 
volta miatt, holott idegen tollakkal nem igen 
ékeskedhettek, kevés levén a prédikációs könyv. 

Nem kevésbbé fontos egyházunk hitvallásá-
nak ismerete sem és mégis e téren olyan szo-
morúan állunk. Ifjaink megtanulják, hogy mi a 
mai keresztyén hit tudat Schleiermacher, Rothe, 
Schweizer, Lipsius, Lang, Biedermann szerint, 
persze a legtöbbször a nélkül, hogy ezen mai 
hit tudatnak particularis uralmáról tudomást sze-
reznének és felvilágosítást nyernének a felől, 
hogy ez s ez csak x vagy y »mai« (és nem teg-
napi vagy holnapi) hittudata, a melyet vele együtt 
néhány theologus oszt és a melyet száz annyi 
ostromol, százezerannyi hivő pedig egyáltalában 
nem is ismer. De már azt, hogy mi a helvét hit-
vallás vagy heidelbergi káté: megismerni feles-
leges vagy úgy ismerik meg, hogy azt a nyert 
iskolai jótéteményekért sorban Űrnaponként hi-
vatalból elmagyarázzák. Arról hallanak, hogy 
ezek és sok társaik mértföld-mutatók, de hogy 
ezeknek anyaga nem egyéb, mint a szentírás 
rövid kivonata, tehát hogy abba amaz »aureum 
milliariumcc-ból hordták össze őseink az anyagot, 
ezt szükségtelen megtudniok és erről felesleges 
meggyőződniük. Ezt jól ismertük mind és íme 
mégis ott van egyházi törvényeinkben: »a lel-
kész egyházunk megállapított hittételeit tiszte-
letben tartsacc. Famosus kifejezés, melyhez igen 
jól sorakozik oda az is, hogy kátémagyarázato-
kat is tartson. 

A ki a bibliát ismeri ós becsüli, bizonyára 
a legmélyebb kegyelettel fogja ama hitvallásokat 
is forgatni. ;Be fogja látni, hogy azok nem ar-
chaeologiai tárgyak, hanem azokban élet ós erő 
van, mely a támadások dacára is fenmaradt maig. 
És ha megismerte, megkedvelte: ezeknek segít-
ségével teheti egyházunknak öntudatos tagjaivá 
a gondjaira bizott ifjú ós felnőtt híveket, nem 

pedig akkor, ha ma hegeli, holnap neo-kantianus, 
holnapután comtei alapokon álló folyton friss 
»mai« hittudattal tart ja őket. 

Azonban bár e téren is rendkívül sok az 
átalakítani való, de még sem állunk oly szomo-
rúan, mint a cura pastoralis terén. Természete-
sen itt elméleti fejtegetések vajmi keveset érnek 
ós épen ennek következtében vékonyka kis füze-
tek az ezen kérdést tárgyazó studiumok. A tu-
lajdonképen cura pastoralisnak nevezett tudomány 
tehát még csak részesül némi méltánylásban, de 
ennek kiegészítője, a belmisszió nevével oly rit-
kán találkozunk a tanrendeken. Igaz ugyan, hogy 
az elméleti előadás e téren nem valami sokat 
használ, de a semminél kétségtelenül több. Ered-
ményt azonban mégis csak akkor lehetne várni, 
ha a theologusok gyakorlatilag vezettetnének be 
ezen kérdésekbe, ha már a theologiai tanfolyam 
alatt részesülnének gyakorlati lelkipásztori kép-
zésbe. íme az orvos-növendékek a tanárral együtt 
végzik a gyakorlatokat és ennek útmutatásai 
mellett szerzik meg a szükséges ismereteket. 
Gyakorló orvossá senki sem lehet az orvosi tudo-
mányok elméleti részének elsajátításával és agya-
korlati elj aras elméleti szabályainak ismeretével 
ós nem engedik meg, hogy kezdetleges gyakor-
latait a pacienseken végezve szerezzen tapasz-
talatokat, 

A segédlelkészi gyakorlat kétségtelenül he-
lyes mód volna a kellő tapasztalatok megszer-
zésére, ha annak nem egyéb volna a rendeltetése. 
Segédlelkészül volnának alkalmazandók a tan-
folyamot végzett theologusok 1 — 2 éven át oly 
gyülekezetekben, hol a munkaképes ós munkát 
végző lelkészek mellett a gyakorlati lelkészke-
désben szükséges jár tasság alapját megszereznék 
és csakis már ilyennel bírók alkalmaztatnának 
az ideiglenesen munkaképtelen lelkészek helyet-
tesítésére, illendő díj azas mellett. A teljesen 
munkaképtelen lelkészek nyugdíjaztatván, mel-
lettök segédlelkészek sem működhetnének. 

Csakhogy ily eljárásnak roppant nehézségei 
vannak. Első jelenben a hittanhallgatók csekély 
száma, úgy, hogy p. o. az erdélyi kerületben a 
választhatók rendszerint azonnal állást is kap-
hatnak. Másodszor az ellátás fedezésére szüksé-
ges alap hiánya, peclig azt az egyetemes egy-
háznakkel lene viselni, a mennyiben az ő érdekében 
történnék a fentebbi gyakorlati képzés ; végül, 
hogy a lelkészi nyugdíjintézettől még most elég 
távol állunk. 

Ily körülmények között, de szerintem álta-
lános szempontból is, helyesebb volna annak 
módját lelni, hogy a theologusok már a szaktan-
folyam alatt részesüljenek a kellő gyakorlati 
képzésben. Theol. akadémiáink egy-kettő kivéte-



lével nagyobb városban vannak, tehát ily helye-
ken könnyű lenne, ha a kellő akarat megvan, 
módját találni a gyakorlati képzésnek. Igaz ugyan, 
hogy jelenben még nálunk belmissziói tevékeny-
ség alig akad, ele könnyű szerrel lehetne a leg-
szükségesebbeket megindítani. Ezek között a 
vasárnapi iskola, a katechetika tanárának, vagy 
bármelyik érdeklődő theol. professzornak a fel-
ügyelete alatt megindítható s ez intézmény úgy 
is mint belmissziói, de úgy is, mint a cura pas-
toralisra alkalmat nyújtó értékesíthető volna. A 
kisebb csoportokba osztott gyermekekkel egyen-
ként megismerkedik a növendék s ezek egyéni-
sége, valamint a kellő alkalmakkor tett látogatás 
ezek szüleinél, kiszámíthatlan hatással volna úgy 
a theologusokra, mint egyházunk jelen és jövendő 
tagjaira. Az idősebb theologusokat célszerűen 
lehetne rávezetni a vallásos összejövetelekben 
való részvételre, a vallásos iratok terjeszté-
sére stb. 

Legnagyobb gondot ad a cura pastoralissal 
való gyakorlati megismertetése theologusainknak. 
Es ennek különösen egyházjogi akadálya van, 
t. i. hogy a lelkész az ú. n. lelkészi functiók 
végzésére egyedül jogosított a gyülekezetben. 
Ezért foglyok, betegek, ele különösebben a többi 
egyháztagok látogatására a velők való vallásos 
s egyházi érülközésre a gyülekezet lelkésze bír 
joggal első sorban, illetőleg kizárólag ő jogosult. 
Ezért e nehézségen úgy lehetne segíteni, hogy 
gyakorlati tevékenységében a gyülekezeti lelkész 
vagy ezek valamelyike maga mellé venné egyen-
ként az ifjakat. Tehát ezen gyakorlati discipli-
nák vezetője egy gyakorlati lelkész volna a gyü-
lekezetben. Minthogy ezen szivességeért részint 
tiszteletdíjban részesíttetnék, részben ő maga is 
idővel támogatásban részesülne az ifjaktól, ez a 
módszer igen könnyen volna alkalmazható, ha 
két akadálya nem volna, de a melyek részben 
elháríthatok. 

Egyik akadály az, hogy a lelkészek bel-
missziói munkája ilyen helyeken is alig valami, 
a cura pastoralis is aránylag csekély. De ezekre, 
vagy ezeknek minimális részeire reá kényszerít 
bennünket az idő ós ma már alig van valaki, 
a ki be ne látná, hogy mindkét téren kell vala-
mit tennünk. Különben egy bizonyos belmissziói 
munkába, sőt némi mértékig a cura pastoralis-
nak megfelelő tevékenységbe, az egyházjog kor-
látai között, magok a theol. tanárok is bevezet-
hetik az ifjakat. A másik, ós talán fontosabb 
akadályt az képezi, hogy a jelenlegi tanterv 
mellett elegendő idővel nem rendelkezhetnének 
az ifjak, nemkülönben a két utolsó éven, a mikor 
theologiai studiumaik nagyobb ós nehezebb fele 

van előttük. De a tanterv célszerű átalakításá-
val ezen a nehézségen is lehet segíteni. 

Ez utóbbi módszernek egyik legfontosabb 
előnye az volna, hogy a megfelelő elméleti kép-
zés előbocsátásával pályavégzett hallgatóink kész 
lelkészek volnának, legalább abban az értelem-
ben, mint most segédlelkészeink, sőt talán még 
inkább. Magukra az ifjakra pedig az által lenne 
fontos, hogy elméleti és gyakorlati vizsgáik után 
minden további segécllelkószkedés nélkül alkal-
mazhatók lennének. 

Természetes, hogy vizsgáinknak is átalaku-
lást kell szenvedniük, habár ez sem valaminagyon 
felforgató volna. Az alapvizsga tárgyait az alap-
vető tudományok képeznék, mint jelenben is. Az 
első lelkészképességi vizsga szakvizsgává ala-
kulna át úgy, hogy az összes elméleti tárgyak, 
a mennyiben az alapvizsgának tárgyait nem ké-
pezték, ide kapcsoltatnának. E két vizsga felvé-
telére a theologiai intézetek lennének jogosítva 
s mindkettőnél az írásbeliekre volna fősúly fek-
tetve. A harmadik vizsga, a gyakorlati vizsga, 
most második lelkész képesítő, melyet az egyház 
venne be a lelkészjelöltektől s a mely tisztán a 
gyakorlati lelkészet körére szorítkoznék s egy 
óv múlva volna a szakvizsga után teendő, hogy 
ezalatt az egyházi adminisztráció körül is kellő 
jártasságot szerezzenek a jelöltek. 

A vizsgálatok ilyen megosztása különösen 
fontos és szükséges lesz azon esetre, ha netalán 
az állam valamelyik egyetem mellett theologiai 
kart is állítana fel a két protestáns egyház ré-
szére, a mikor az egyetem a lelkészi képesítést 
ép úgy nem adhatná meg, mint az ügyvédit 
vagy biróit, de az elméleti alapképzést ép oly 
mértékben nyújtaná, a mint a felekezeti theol. 
akadémiák. Az elméleti képzést ar ra tekintettel, 
hogy az egyház csak oly egyént alkalmaz lelké-
szül, a ki az általa megszabott előismereteket 
megszerezte, valamint az elméleti vizsgákat is 
az egyetemre nézve az állam az egyházak tan-
terve és vizsgarendje szerint lesz kénytelen 
megszabni, de a gyakorlati képzés, eltekintve a 
szintén elméleti tárgyakat képező, némely ma 
ú. n. gyakorlati stúdiumoktól, az egyház gondo-
zasa, 1 ntézkedése ós felügyelete alatt fog maradni 
s itt az állam egyebet nem tehetne, minthogy e 
kiképeztetésben való részvételt kötelezőleg meg-
szabná egyetemi hallgatói számára. 

Csakhogy még ez a jövő zenéje. Mert ha az 
államnak érdekében áll, hogy a keblében létező 
egyházak lelkészeinek egyetemi kiképeztetésökre 
alkalmat adjon, köteles is respectálni az egyhá-
zak ama jogát, hogy az ő saját intézeteire meg-
állapított mérték szerint mérjék az egyetemről 
kikerült lelkészjelölteket is. És viszont, ha az 



e g y h á z a k n a k is fenná l l u g y a n a z o n é r d e k ö k , m é g i s 
t ö b b e n g e d m é n y t , m i n t az ő t a n t e r v ö k n e k m e g -
felelő k é p z e t t s é g e t n y e r t l e lkész je lö l t ek e l foga-
d á s á t a g y a k o r l a t i v i z sgá ra , n e m t e h e t n e k . Már 
p e d i g k é r d é s , h o g y ily k ö r ü l m é n y e k m e l l e t t 
lesz-e p r o t e s t á n s theo log ia i f a k u l t á s az egye te -
m e k e n . 

Az e l m o n d o t t a k s z e r i n t egyház i é l e t ü n k ba ja i 
közé s o r o l h a t j u k azt is, h o g y l e l k é s z k é p z é s ü n k 
a le lkészi h i v a t á s n a k g y a k o r l a t i j e l l egéve l s zem-
b e n m a g á r a a g y a k o r l a t i l e l k é s z k e d é s r e n incs 
ke l lő leg b e r e n d e z v e . Az e g y k o r f e lka ro l t eszme, 
az e g y e t e m i sz ínvonal , a t u d ó s t h e o l o g u s o k k é p -
z é s é r e i r á n y u l t i nkább , m i n t a g y a k o r l ó lelki-
p á s z t o r o k k é p z é s é r e . A l e lk ipász to r é l e t h i v a t á s á -
n a k egy ik m o z z a n a t a s e m r é s z e s ü l t a megfe l e lő 
figyelemben é s a me l l e t t az e g y e t e m i s z ínvona l -
hoz k ö t ö t t v á r a d a l m a k s e m k ö v e t k e z t e k be oly 
m é r t é k b e n , a m i n t l e g a l á b b a t é v e d é s t e l fogad -
h a t ó m ó d o n m e n t h e t n é k . 

A l e lké sz ség g y a k o r l a t i j e l e g é t ke l lő leg é r -
v é n y r e j u t t a t ó l e l k é s z k é p z ó s r e v a n s z ü k s é g ü n k . 

Pokoly József, 
theol. tanár. 

I S K O L A Ü G Y . 

L e l k é s z t a n í t ó . 
Mint a természetnek azon korcsszülöttje, mely sem 

hím, sem nő, illetve mind a kettő: olyan a lelkésztanítói 
hivatal. Egyházi életünk korcsszülöttje ez, ki egyik hiva-
tásának sem felelhet meg teljesen; mert hisz az ÚrJézus 
szavai szerint: »senki sem szolgálhat két úrnak* (Máté 
VI ; 24.); nem lehet, kivált, a népesebb egyházakban, két 
oly hivatalt jól betölteni, melyek közül mindegyik egész 
embert kiván. 

Igaz, hogy a prot. papi és tanítói hivatás rokon 
természetű, mert hiszen nálunk a templom a felnőttek 
iskolája is, hol a népet oktatjuk, tanítjuk és a jó iskola 
a gyermekek temploma, hol a jó tanító az ismeretek köz-
lése mellett a gyermekek szivébe a vallásos érzéseket 
igyekszik becsepegtetni. De azért a két hivatalnak egye-
sítése már csak azért is helytelen, mert a lelkész és tanító 
akadályoztatás, vagy betegség esetén egymást helyettesít-
hetik, ellenben ha e két hivatal egyesítve van: sokszor 
be kell zárni az iskolát, sőt néha a templomot is. 

Nem absurdum-e az, hogy a Ielkésztanító maga-
magának főnöke, felügyelője és ellenőre ? Néha mint is-
kolaszéki elnöknek saját tanítói működéséről kell bizo-
nyítványt kiállítani és így önmagát felülbírálni. Más ellen-
őre neki nincs, mint lelkiismerete. Királyi tanfelügyelő 
6—7 évben jő egy, az is olyankor, midőn a tanítás szü-
netel s látogatása annyiból áll, hogy betekint az üres 
iskolába. Az egyházmegye a körlelkészeket bízta meg az 

iskolák látogatásával és így az esperes ezzel nem foglal-
kozik. A körlelkész pedig nem akarja lelkésztársát komp-
romittálni, ha annak iskolája rossz. Tudok rá esetet, 
midőn a körlelkész inkább hivataláról volt kész lemon-
dani, mint egy lelkésztársát azzal megsérteni, hogy isko-
lája igen rossz. Tehát a kollegialitást elébe tette a tan-
ügynek. 

Hát az iskolaszék ? Hiszen azzal vagyunk még csak 
szépen. Egy ízben a körlelkész családi körülményei miatt 
tanítványaim vizsgáján meg nem jelenhetett. A bölcs pres-
byterium azután így ítélkezett a gyermekek előtt: Ugyan 
Tiszteletes úr, miért gyötri a mi gyermekeinket azzal a 
történettel, földrajzzal, nyelvtannal, természetrajzzal és ter-
mészettannal ! Nincsen ezekre a mi gyermekeinknek semmi 
szüksége. Ellenben a tanított 90 éneken kívül miért nem 
tanítja a többieket is! S midőn azután én, hivatkozva az 
előírt tantervre, felvilágosítám őket, hogy nincsen rájuk 
bízva annak megítélése, hogy mit kell tanítani és mit nem? 
lőn belőle nagy háborúság. Azt is el lehet képzelni, hogy 
a gyermekek mily kedvvel tanulják a fentebbi tárgyakat, 
midőn szüleik így biztatják őket: minek az, nem veszed 
semmi hasznát! stb! 

És csak legalább a méltányolást és elismerést kapná 
meg, amiért a kettős igát húzza, melyek közül csak az 
egyik könnyű és gyönyörűséges ! De hát ezt sem kapja. 
A konvent szótöbbséggel elhatározta, hogy a lelkésztaní-
tók nemcsak a lelkészi, de a tanítói fizetésük után is meg 
legyenek adóztatva az országos penziós intézet részére. 
Ellenben az ötödéves korpótlékról, melyet pedig az állam 
a legnagyobb fizetésű tanítóknak is megadni rendel, reájuk 
nézve szó sincs. Tehát ők kettős hivataluknak csak terheit 
viselik, de előnyeikből ki vannak zárva. 

Tanulságos dolog az is, hogy a mult őszszel szigorú 
rendelet jött, hogy az országos tanítói nyugdíjintézet ré-
szére az öt utóbbi tanévről minden gyermektől 15 kr. 
behajtandó. S midőn hiába volt minden ellenvetés, nem 
csekély kellemetlenségek között a 15 krokat behajtottuk 
és sok irka-firkával az adóhivatalhoz beküldöttük. Ekkor 
megjött a tanfelügyelőtől a ministeri utasítás másolata, 
mely szerint, ha a tanító nincs bent az országos tanítói 
nyugdíjintézetben, növendékeitől nem szedendő be a járu-
lék. A már befizetett összeget azonban az adóhivatal csak 
ministeri utalványozásra fizetheti vissza. Ilyen és ehhez 
hasonlóknak vagyunk kitéve. 

A községek is a tanítók után befizetik a járulékokat 
az országos tan. nyugdíjintézetbe, de a lelkésztanítók 
után fizessék a szegény hitközségi pénztárak. 

Készséggel elismerem, hogy a nagy tanítóhiány és 
kis egyházaink szegénysége miatt a lelkésztanítóságokat 
megszüntetni igen bajos és jobb, ha a lelkész tanít, mint 
ha senki. Én tehát nem osztom azon lelkésztársam né-
zetét, ki bár csekély fizetése miatt rá volt szorulva és 
gyülekezete nem kapott tanítót: még sem tanított maga, 
mert úgymond ő ily csekély fizetésért a tanítás nyűgét 
még ideiglenesen sem veszi nyakába. Az is igaz, hogy 
ily helyeken minek nyomorogjon két ember, mikor az 



egyesített fizetésből egy valahogy csak megélhet és a 
munkát is meggyőzi. De azért mégis tenni kellene már 
valamit felsőbb hatóságainknak, hogy a 32661/1889. sz. 
miniszteri rendeletnek elég tétessék, mert a gyülekezetek-
ben sem a tehetség, sem a jóakarat nem igen van meg 
erre nézve. A nagy egyházi adók terhe alatt roskadozó 
kis gyülekezetek a mai felekezetnélküliséges világban bi-
zony nem vesznek vállaikra újabb terhet csak azért, hogy 
ne a lelkészük tanítson. Nekik jól van az így is. 

Dunamelléki egyházkerületünkben a lelkésztanítósá-
gok száma az 1893-iki névtár szerint 21 volt ugyan, de 
azóta már államsegélyezés folytán e szám felére olvadt 
le. S ha felsőbb hatóságaink megtennék a kezdeményező 
lépéseket: úgy legalább az anyaegyházakban a lelkészi 
és tanítói állásokat kellő tapintattal külön lehetne vá-
lasztani. 

Egy lelkésztanító. 

T Á R C A . 
Tudomány és erkölcsiség. 

Azt mondják, hogy a tudomány hatalom. Ez áll. Az 
volt mindig, az lesz ezután is. De a hatalomnak egy fel-
tétele volt és lesz mindig és ez az, hogy el ne szakíttas-
sék azon erkölcsi ész és természetfölötti alaptól, melyen 
az élet nyugszik. 

A tudomány a szuggeszciónak mindig hathatós neme 
volt, tekintélyével befolyásolta az életnek minden nyilvá-
nulásait, hatványozta a fejlődésnek minden vívmányait 
és propulziv erejével megakadályozta a pangást. Tudomány 
nélkül nincsen haladás, nincsen művelődés. 

Abstrakt alakjában a múltban ugyan gyakran med-
dőnek látszott, sokszor a rideg tudósok különcségének vé-
tetett, miből a világra és a társadalomra kevés haszon 
látszott háromolni; de a történelem itt is bizonyságot tett 
a tudománynak hatalmáról, mert a legbámulatosabb talál-
mányokban, felfedezésekben, a korszakokat alkotó nagy 
eseményekben, a népeket ért legnagyobb katasztrófákban 
azon elvek expanzív ereje működött, melyeket az elvont 
tudomány felállított. Az eszme sokáig lappangott, de las-
sankint és észrevétlenül testett öltött és rontott vagy épí-
tett, átalakította a társadalmi viszonyokat és mindig egy 
lépéssel előbbre vitte az emberiséget, lassan működött, 
mert az eszmék lassan érnek, de működött, biztosan és 
eredménynyel. 

A keresztyénség magasztos, isteni tanai három szá-
zadon át küzdöttek a mély gyökerekkel bíró pogányság 
ellen, míg teljes fényében ragyoghatott. A renaissance 
korszaknak eszméi a reformációra vezettek. Descartes 
bölcsészete nem hatott rögtön, de lappangó ereje ki-ki 
tört és élt, mígnem Comte pozitív bölcsészetére vezetett, 
és ez — Comte pozitivizmusa — ma a gyakorlati életbe 
átültetve, úgyszólván uralkodói hatalommal terjed — fáj-
dalom! — nem üdvös, nem szerencsés irányban, mert 
neki köszönhetjük, hogy letördeli lassan az idealizmust, 
hogy kiöli fokozatosan a költői életnek kincseit. A nagy 
francia forradalmat az encyclopaedisták előzték meg. 
Robespierre-ről mondják, hogy Rousseau »Contrat sociaU-
jával zsebében lépett a vérpadra. 

Az emberi észnek müvei tehát abstrakt alakjokban 
is a művelődés menetében ellenállhatlan hatást gyakorol-

tak. A könyvek, melyekbe a tudomány világmozgató esz-
méit lerakta, a könyvtárakban lehet, hogy elporladoztak, 
de az eszmék éltek és átalakították az emberiséget. A 
tudomány hatalom volt. 

Ma a tudomány megszűnt egyeseknek kiváltsága 
lenni, kilépett azon szűk körből, melyben eddig mint egy 
magvető működött, ki az időre bízta a magnak gyümöl-
csöztetését; ma roppant fejlődésénél fogva szakokra osz-
lott és oly terjedelmű, hogy egyes ember ezt át nem ka-
rolhatja ; ma a tudomány a gyakorlati térre lépett és 
áthatván a társadalom minden rétegét, felöelvén minden 
társadalmi kérdést, társadalmi hatalom lett. 

Hasonló jelenséget a történelemben hiába keresnénk. 
Oly kérdések várnak megoldásra a tudomány által, mely-
hez hasonlókat a civilizáció egész történelmében nem 
találunk. Átmeneti korszakokban pedig az emberiségnek 
sok ilyen korszaka volt — mindig nagy eszmék küzdöt-
tek érvényesülésért, de a küzdelem tere egy vagy más 
nemzetre volt korlátozva, a melyből az új eszmék azután 
a világba szétsugároztak. Ma egész világrészek vannak 
talpon. A szellemi fegyverek, melyekkel az elhaló század 
egy újabb érával küzd, oly hatalmasak, hogy az emberi 
társadalomban mutatkozó rohamos fejlődés, majdnem lehe-
tetlenné teszi az emberi tudásnak oly összesítését, oly 
összefoglalását, mely a jövőre nézve vezércsillagul szol-
gálhatna, a miért is a tudománynak legkitűnőbb mai ve-
zérfiai, mint egy Spencer, egy Huxley, egy Kidd aggódva 
néznek azon rombolások elé, melyeket a tűltengő és sok-
szor nem a legalaposabb tudományosság tehet. Az óriások 
megijedtek saját gyermeköktől és Huxley majdnem két-
ségbeesve mondja : »hogy egy bolygó csillag közeledtét, 
mely az egész történelmet elseperné, a legkívánatosabb 
megoldásnak örömmel üdvözölné*. 

A tudománynak sokoldalú elágazása mellett a gon-
dolkozó elmék az életnek a megoldásra váró egyéb nagy 
problémáit is látják. Vannak jogok, vannak kötelességek, 
vannak törvények, melyeknek a tudomány nem adhat 
szankciót. 

A társadalomnak azon osztályai, melyeket a tudo-
mánynak csak kis szellője érintett, de a melyeknek remé-
nyei, vágyai követelései épen a tudománynak általánosí-
tása folytán oly nyugtalanító módon lettek felkeltve és 
fokozva ezen osztályok várva-várják a tudomány által 
eszközlendő nagy csodákat és a csodák — nem jönnek. 
Szociális tudomány — a mely e nevet érdemelné — 
mondhatni még nincsen. Van egy halmaza az empirikus 
észleleteknek, de ezeknek összefüggése, ezeknek szinthe-
tikus csoportosítása oly gyarló, hogy logikai következte-
tés a jövő alakulásokra ezekből nem vonható. 

Bármily nagy tehát a tudomány hatalma, itt kezdő-
dik annak tehetetlensége, annak meddősége. És ez vezet 
engem arra a térre, melyet nem ajánlhatok eléggé önök-
nek ifjú barátaim gondos figyelmökbe és ez: hogy a tu-
domány nem ignorálhatja az életnek legfőbb éltető erejét, 
legbiztosabb alapját, az erkölcsöt (morált) és ennek legfőbb 
szankcióját a vallást. 

Az évezredek óta tartó evolúcióban ha keressük a 
princípium movenst, azt fogjuk találni, hogy az túlnyo-
móan az ethika terén található. Öntudatlanul, vagy öntu-
datosan, ez befolyásolta az egyeseket és a társaságban 
egyesített népeket, találjuk, hogy ezen princípium min-
denkor ész- és természetfölötti volt. Ezt maguk a poziti-
visták is elismerik és nem lehet az időpontot megjelölni 
— a mai napig sem — a melyen ez hatását vesztette 
volna. 

Az ethikai princípium mélyen gyökeredzik az em-
bernek egész valójában, a ki ezt tagadja, az az emberi 



nem fejlődését nem figyelte meg teljes lényegében. A tu-
domány hatalmas tényező volt, de soha sem bírta odáig 
vinni, hogy az emberiségben ezen veleszületett tulajdon-
ságát vagv elölhette, vagy csak nélkülözhetővé is tehette 
volna, sőt bizonyos, hogy a nemzetek csak akkor halad-
tak, a midőn a tudomány az ember lelki életének ezen 
leghatalmasabb ágensét, tudniillik a morált és a vallást 
tiszteletben tartotta. A tudományos Róma morál nélkül 
megbukott. 

És e felfogást igazolni fogja a szociális tudomány, 
mely a jövő század evolúcióját vezetni fogja. Ez be fogja 
bizonyítani, a mi már mondatott is, hogy a szociális 
kérdés a morál kérdése, de nem azon morálnak, mely 
konvencionális és a melynek utolsó princípiuma az em-
beri ész, hanem annak, mely a vallásban bírja a termé-
szetfölötti szentesítést. 

A pozitivistáknak úgynevezett emberbaráti ábránd-
jai, melyek csak a tényekből önkénytesen leszármaztatott 
életszabályokat adnak, üres formák, melyeket maga Comte 
sem bírt a vallás méltóságára emelni. Megpróbálta, de 
nem sikerült. 

És e tekintetben örvendetes fordulat állott be. 
Onnan, a honnan egy század előtt a keresztyénség 

megsemmisítésére irányzott atheizmus átszivárgott a száraz 
földre, Angolországból, a tudománynak legújabb termé-
kei, elhagyván az anyagéivü bölcsészeinek meddő vergő-
déseit, magasabb szempontból kezdik tárgyalni a szociális 
kérdéseket. A »mélyen erkölcstelen elméleteket*, — mint 
azokat a ma is élő Lecky nevezi — felváltják más oly 
tudományos munkák, melyek az erkölcsi érzelmet és ezzel 
együtt a vallást az emberi elme kiegészítő részének te-
kintik. Ezen tudások szemében a vallás már nem phe-
nomenon, mely az emberiség gyermekkori sajátsága, 
hanem feltétele, sőt jellemvonása az egész emberi nem 
evolúciójának. A civilizáció haladása vagy pangása, avagy 
visszafejlődése szorosan összefüggött mindig a valláser-
kölcsi mozzanat emelkedésével vagy hanyatlásával. A ci-
vilizáció felülete lehetett fényes, kápráztató, míg an.iak 
belseje már korhadásnak indult. Caesar idejében Herkules 
oszlopaitól az Euphratig, a régi vallásokból kihalt az él-
tető princípium, de ezzel ugyanazon éltető princípium is 
kihalt a római társadalomból, összeroskadt, és az Impe-
rátorok minden erőlködése nem volt képes ezt megaka-
dályozni. 

Szíveskedjenek ifjú barátaim! kezükbe venni Müller 
Miksát, a nagy philológot, a ki egyik felolvasásában 
mondja: hogy azok közt, a kik hitetlenséggel vagy atheiz-
mussal kérkednek, alig van néhány, a ki saját szorgalma, 
fáradságos tanulmánya és vizsgálódása után lett azzá, a 
legnagyobb rész csak szajkózza azt, a mit másoktól hal-
lott ; vagy vegyék kezükbe a legújabb irodalmi terméket, 
Kidd Benjaminnak munkáját és látni fogják, hogy bármily 
hatalmas legyen is a tudománynak befolyása az emberi 
nem fejlődésére, mégis sehol sem bírta nélkülözhetővé 
tenni a valláserkölcsi alapot. 

Nagyon kecsegtető volna a keresztyén tudomány-
nak hatalmáról előadást tartani és bebizonyítani, hogy a 
keresztyénség nélkül ma Európában sem tudomány, sem 
civilizáció nem volna. Nem teszem. Elég oda mutatnom, 
hogy a legnagyobb tudományos elmék ma a valláserköl-
csi érzetet a haladás általános normativumának tekintik, 
mert ezen érzet lényeges tulajdona azon lénynek, melyet 
embernek nevezünk, a tudomány csak akcessorium, szer-
zett tulajdon, mely eszköz a haladásra, azt befolyásolja, 
hatványozza és dicsőségét hirdeti azon észnek, mely cso-
dálatos műveket létesít, de mely egymaga rideg, száraz 
és sem a társadalom, sem az élet problémáit nem képes 

megoldani. Az élet egy organizmus, melynek egész teljét 
van hivatva a civilizáció fejleszteni, az egyoldalúság itt 
is tehetetlen. 

íme ifjú barátaim ! a tér, mely önök szorgalmának 
ki van jelölve. Óriási feladattal állanak szemben. A tudo-
mány hatalom volt mindig, soha nagyobb, mint ma; de 
valamint magasabbra, mint ezelőtt, emeli azokat, a kik a 
hatalmat magoknak megszerzik : annál törpébbeknek fog-
nak látszani azok, a kik azt nélkülözik. A tér azok közt. 
a kik tanulnak és haladnak, és azok közt, a kik hátra-
maradnak, mindinkább tágul és lesznek valamint az élet-
ben, úgy a tudomány terén is gazdagok és proletárok és 
ezek közt szemfényvesztők, kik önhittségükben mérget 
adnak ott, a honnan az emberi ész aranyat kér. 

A nemzet önöktől, barátim, aranyat kér. Ész és sziv 
a bánya, a melyben önök ezt megtalálhatják. Az észben 
a tudomány, a szívben a nemes érzelmek lappangnak, 
műveljék mindkettőt, legyen jelszavuk : a »tudomány«, 
legyen vezető nemtőjük: a »vallás*. E kettős vezércsillag 
alatt önök majd a boldog magyar hazának, boldog fiai 
lesznek. 

Az evangelium hatása az életre. 
(Folytatás.) 

Minden lelki kincsek közt első a szeretet. S ezen 
lelki kincset parancsolja először is az isteni kegyelem, 
ezzel kell a lelket betölteni. Mint a növénynek a nap-
sugár, úgy a világnak Isten szeretete adja meg az élet-
erőt. A napsugár körül csókolgatja a virágokat, hogy 
nyíljanak, illatozzanak; szeretet teremté a mosolyt, örömöt 
és a boldogságot, hogy édemé varázsolnák ezt a földet. 
Szeretet teszi az emberiséget boldoggá, mert Isten szere-
tetből irgalmaz az embereknek, szeretetből vitatja meg 
őket egy Fiával, szeretetből lett ő mennyei Atyánk . . . 

Ezért ihleté Pál ajakát ama szózat, melyet csak az 
Isten lelke sugallhatott néki: »Ha jövendőt tudnék is mon-
dani és minden titkokat és minden bölcseséget tudnék is; 
és ha egész hitem volna is, úgy annyira, hogy a hegye-
ket elvinném helyökről, ha szeretet nincsen én bennem, 
semmi vagyok!* (I. Kor, 13. 2.) 

Istén szivének a megváltó szeretet adott vissza ben-
nünket, ennek is kell Istenhez kapcsolni. Mikor Jézus le-
szállott a földre, a szeretet volt, a mely alakját körül-
sugározá mennyei dicsfénynyel; a mely eloszlatá az Isten-
től való babonás félelem borongó homályát . . . Ő adott 
nekünk egy imát, a melyre köny pereg a szemből, meg-
rezzen a szív . . . S a bűnbánó lélek áhítata, buzgó re-
ménysége lesz az a szivárvány, melyen égbe szárnyal az 
az édes ima: »Mi Atyánk« . . . 

. . . Hová lesz ilyenkor a bűn sötétsége? . . . Ekkor 
ragyog újra a lelkünkbe rejtett Isten képe tisztán . . . S 
meggyőződünk, hogy Istent nemcsak akkor kell szeret-
nünk, ha áld, hanem akkor is, ha próbára tesz, miként 
azt Pál mondja: 

. . . »Ha élünk is, az Úrnak élünk, ha meghalunk 
is, az Úrnak halunk meg. Akár éljünk azért, akár meg-
halljunk, az Úré vagyunk. (Róm. 14. 8.) 

Mi az a fény, mely e szavakat elönti, a mely át-
ragyog a szónak gyarlóságán, ha nem a szeretet? . . . Ha 
mindenki érezné úgy, mint az apostol, minek volna akkor 
a mennyország? Hisz e földön lenne az édenkert ú j ra . . . 
Akkor e földön láthatnánk azt, a mit a zsoltáríró fájó 
lelke ihlett reménységgel teljesülni látott: »Az irgalmas-
ság és igazság megtalálják egymást: az igazság és a bé-
kesség egymást csókolják« (Zsolt. 85. 11.). 



S ha az ember szereti Tstenét, a ki teremtette, ne 
szeresse Jézust, ki örök élettel ajándékozá meg ? Ő rá 
bízni magunkat, szivére borulni, annyi, mintha az Atyá-
hoz térnénk . . . Mennyi szelídséggel, a megújító szeretet 
mily bensőségével hív: »Vegyétek fel az én igámat reá-
tok, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos 
SZÍVŰ vagyok, és találtok nyugodalmat a ti lelkeiteknek. 
Mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű«. 
(Máté 11. 29. 30.). 

S a ki felvette e gyönyörűséges igát, annak lelkét 
— mint a vér a testben minden érbe elhat — betölti a 
Jézus szelid szeretete. S ez tanít meg könyörülő szere-
tetre . . . Nem engedi, hogy a könyet letörletlen hagyjuk; 
nem nyugszik meg, míg a szivet keserűség helyett nem 
tölti el a békesség . . . S a kit ilyen szeretet vezérel, az 
érzi, hogy a jó tett nyomán fakad az igaz boldogság, az 
megérti ezt a mondást: »boldognak lenni annyi, mint 
szeretni«. 

S mért nem tölthet be a szeretet mindenkit; ki az. 
a ki isten szeretetét nem érzi ? Hálából is szeretni kell 
őt ; hozzá pedig csak szeretet fűzhet. 

Mért nem forgatja minden keresztyén az Isten igé-
jét, hogv az ebből kiáradó szeretettel együtt békesség 
áradna nyugtalan lelkébe ? De sok keserűség nem mér-
gezne senkit., de sok kifakadás elmaradna s mennyi há-
látlanság fúlna hálakönybe ? . . . 

Nem sarkal, nem kötelez-e Jézus, az emberiség 
legnagyobb jóltevője jócselekedetekre ? Ha ő szeretetből 
meg akarván menteni az emberiséget, életét is föláldozá. 
a megváltottak ne hálálják ezt meg Jézus árváinak fel-
karolásával, könyeik letörlésével ? 

Nem minden keresztyénnek szól-e a szolgáknak 
adott talentumokról szóló példázat ? Ki volna ment attól, 
hogy a szeretetnek nem engedve helyet kőszivében, ama 
napon, mikor az embernek Fia eljő, balkeze felől állítaná 
s kimondaná felette az ítéletet: »Átkozottak menjetek el 
tőlem az örök tűzre . . . Mert éheztem és nem adtatok 
ennem, szomjúhoztam és nem adtatok innom«. (Máté 
25. 41. 42.) 

Nem Isten e cl ki egy mustármagnyi szeretetért vagy 
jótetteért nem marad adós? Az ő ajándéka mindig felséges ju-
talma isteni. Emberi nyelven szólva, nincs föld, a mely oly dú-
san fizetne az elhintett magvakért, nincs szív, a mely há-
lásabb lehetne, mint az isteni kegyelem. Mert »azoknak, 
a kik a jócselekedetben való állhatatossággal dicsőségét, 
tisztességet és halhatatlanságot keresnek, megfizet örök 
élettel«. (Róm. 2., 7.) 

Annyit kereste már az ember az igazságot és leg-
többször nem találta meg. Kereste a világi dolgokban, 
ritkán találta meg; kutatta a vallás mezején, de ott addig 
nem találta fel, míg Isten szeretete könyörülve rajta, ő 
maga nem jelentette meg . . . Szent igéje valóban igazság 
beszéde, de hányan vannak ma is, kik az erkölcsi igaz-
ságok után sóvárogva, ott nem keresik, a hol tisztán, tö-
kéletesen megtalálhatnák. Sajátságos az a vonakodás, a 
melylyel sokan késlekednek olvasni az igét, mintha félné-
nek az igazság fényétől, vagy a benne elmondott ítélet 
vádoló szavától . . . Félnek, mert nem hallják az Üdvö-
zítő hivó szavát s nem ismerik megtérésre ösztönző inté-
seit. Pedig tökéletesebb, tisztább lelki élet csak akkor 
lehetséges, ha Isten igazsága mutatja az útat áradó fé-
nyével . . . 

S az evangélium igazságait az élet igazolja, erősíti. 
A ki napról-napra egy-egy újabb intést követett s gyer-
mekes örömmel látá életében a vezérlő újjat, az már 
szomjúhozza az ige beszédét. Legyen csak egy nap is, 
melyen nem olvassa: úgy érzi, hogy ismét nagy űr tá-

madt lelkében . . . Olyan homályosan látja a fényt; egy-
másután mosódnak el az igazságok lelkéből . . . Ugy érzi, 
hogy olyan, mint a vándor, kinek feje felett az utolsó 
csillagot fedi el a felleg . . . 

— Visszatérve az igéhez úgy érzi, mintha annak 
igazsága kétszer oly nagy volna. 

— Kik voltak azok, a kik bizonyságot tettek az 
igazságról életükkel, munkájukkal ama nagy századokban ? 
Miben volt a reformátorok szavának ereje, hogy az ter-
jedt, hódított, miként a futó tűz ? Beszédük igazságában; 
de ez igazságot ők az örök forrásból merítették. A ki 
igaz akar lenni, csak ebből merítsen; s ez igazság meg 
fog nyilatkozni életében is. Hiszen a ki világosság fia, 
bizonyságot is tesz arról minden tettivel, szavával . . . 

— Ha a lélek önmagába szívta, plántálta mintegy 
vérévé tette az igazságot, úgy, hogy clZ cl Szentlélek tem-
plomává vált: akkor r útja világos, szent, ama keskeny, 
igaz ösvény lészen. Ugy egy lesz azok közül, kik elmond-
hatják : »Mi, kik élünk, mindenkor a Jézusért halálra 
adatunk, hogy a Jézusnak élete is megesmértessék a mi 
halandó testünkben* (II. Kor. 4. 11.). S a kinek lelki 
szemeit megnyitja az igazság, a bizodalom s élte minden 
pereiben érzi a kegyelem áldásos erejét, gondolhatna arra, 
hogy elszakadjon az Isten igéjétől? A bűn hatalma alól 
való feloldozást, sóvárgó lelke szabadulását ez adá meg 
néki s most hálából elvetné biztos segedelmét ? Nem! A 
ki ezt a lelki békét megszerezte, visszasóvárogja annak 
boldogságát. Szivében lesz erős hitvallása: »Eltemettettünk 
azért, ő vele (Jézussal) együtt a keresztség által a halálba, 
hogy miképen feltámasztatott a Krisztus a halálból, az 
Atyának dicsőségére, azonképen mi is új életben jár-
junk« (Róm. 6. 4.); szeme előtt lesz az ellentét, az ítélet 
lesújtó szózata: »A bűnnek zsoldja a halál* (Róm. 6. 23.). 

— Ha az evangélium csak a hitre tanítaná meg az 
emberiséget s nem volna vele életének minden idejében, 
még akkor sem hálálhatná meg, lenne bár élete akármi-
lyen tiszta. Isten kegyelmét, hogy akaratát kijelentette. 
Mit adjon az ember Istennek a hitért, ezért a nagy 
kincsért ? 

— Mint a lélek élteti a testet, úgy eleveníti meg a 
hit a lelket. Képesíti arra az embert, hogy bár testi sze-
mei nem láthatják Istent, de általa e rejtett, felsőbb való-
ságot megismerheti. így válik a Jézusban való hit a leg-
szentebb érzelemmé, megtartó erővé . . . Erővé, mely lát-
hatóvá teszi a láthatatlant: Istent, a mennyet, az igazság 
ujját . . . 

»Az igaz ember hitből él« . . . Lehet-e szebb igaz-
ság ennél ? Igaz ember képzelhető-e hit nélkül ? 

Hiszen a hit, mint a vörös fonal húzódik végig éle-
tében . . . Ennek mindent túlszárnyaló hatalma — mely 
oly nagy, mint a kegyelem — bizonyítja az igazság ere-
jét ; a törekvés, reménykedés bizodalom nem szakad meg 
ott, hol a testi valóság megszűnik, de megtízszereződik. 
A hivőnek érzékei ha nem látják is az Üdvözítőt, mind-
azonáltal szereti, noha most is nem látja, mindazonáltal 
benne bízván örvendez megmondhatatlan és dicsőséges 
örömmel«. (I. Péter 1, 8.) 

De, ha árad a hitnek mindent megnemesítő folyama, 
hol a forrás, a melyből kiindul ? Isten Igéjében 

Ennek buzgó olvasása, megszivelése, mintegy viszon-
zásul hitet ád az embernek; a hitnek jutalma pedig Isten 
szeretete, >mert a hit nélkül lehetetlen dolog, hogy valaki 
néki kedves legyen*. (Zsid. 11. 6.) 

Erős, a názárethi Jézusban vetett hitre van szüksége 
az embernek, hogy az életnek komolyan küzdelmes útján 
megállhasson; s hogy a lélek e hitet megszerezhesse, tá-
maszul használhassa, ezért van feltétlenül szükség az evan-



géliumra, mert ez teremti, neveli, erősíti a keresztyén élet 
talpkövét, az örök élet reménységének forrását; ennek 
szárnyalása emeli a lelket fel a világosság verőfényes 
országába, a hol nincs szenny, bűn, sötétség . . . Az, a 
ki óhajtozta, megszerezte a hitet, soha sincs elhagyatva s 
midőn a testi szemei végálomra zárulnának, ajkaira ve-
heti azon gyönyörű szavakat, melyekben »erőtlenségének 
Krisztus által való erejét*, küzdelmes életének büszke 
öntudatát mondja el a hit apostola: »Araa nemes harcot 
én megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtar-
tottam «. (II. Timóth. 4. 7.) 

— Hangoztatják, hogy a szabadság az ember bol-
dogságának egyik feltétele . . . Igen, az ; de vájjon az a 
szabadság-e, a melyet megnyerve, nem egyszer az erkölcsi 
sülyedés szennyes sarába merül a nagy többség? Vagy 
&Z-6, cl melyet, ha kivívott is valamelyik nemzet, a sza-
badság kivívója, a lobogója körül hullámzó szuronyerdő, 
akaratával kemény zsarnoksággá változtathat? Általában 
az a szabadság tesz-e boldoggá, a melyet e fogalom alatt 
mindenki ér t? Nem, hanem csak azon szabadság, melyet 
az ember erkölcsi tisztasága által nyer meg. Az a sza-
badság, a melyet lépésről-lépésre küzd ki a lélek, mikor 
a bűn, kisértés hidrafejeit eltiporva, kibontakozik s szaba-
don szárnyalhat. 
(Vége köv.) Kóréh Tatay Endre. 

B E L F Ö L D . 

Ferenezy úr aggodalmai. 
A világ kezdete óta nem voltak olyan aggodalmas 

férfiak, mint a mai maradi párt vezérei. De különösen 
Ferenezy úr.* Ferenezy úrnak aggodalmai vannak szün-
telen. Lehet, hogy azelőtt is voltak, de fokozott erővel 
léptek fel azóta, hogy debreceni tanár lett. Oh, az a deb-
receni levegő! 

Mit most Kréta, mit most Thesszália ? Ferenezy 
úrnak aggodalmai vannak. Aggódik Budapest miatt, mivel 
ott az evangélizáció megkezdése óta szűknek bizonyult a 
központi templom, s egyre-másra épülnek az új templo-
mok ; aggódik Török-Szentmiklós miatt, a hol az idén 
már olyan gyermekek is részesültek konfirmációi oktatás-
ban, a kik ugyan református szülők gyermekei, de mivel 
szegény pusztaiak, tehát — debreceni észjárás szerint — 
semmi jussuk sem lett volna ehhez a luxushoz, a mi 
egyébiránt a debreceni Wolafka ellen elkövetett merény-
let is; aggódik Békés miatt, mert ott az ifjúsági egylet 
megnyílta óta a korcsma-ipar lanyhult; aggódik Nagy-
Becskerek miatt, mert ott már kész a szép magyar tem-
plom a hozzátartozókkal egyetemben ; aggódik Kolozsvár 
miatt, azt maga sem tudja, hogy mért; aggódik Isztam-
bul, aggódik Larissza, aggódik Athén, aggódik a hold, a 

* Ez a cikkely erős hangon írt válasz Ferenezy Gy. debre-
ceni tanárnak éles hangú támadására, mely a Debreceni Protes-
táns Lap legutóbbi számában jelent meg, Nem szeretjük az ily 
hangú és modorú erősködéseket sem a más, sem a magunk lapjá-
ban. Kérjük tisztelt dolgozó-társainkat, ne kövessék a támadók 
példáját. Akár védekeznek, akár támadnak, ám írjanak »fortiter 
in re*, de »svaviter in modo«. Szerk. 

naprendszer, aggódik az egész világmindenség miatt. Csak 
épen Hortobágy és Debrecen miatt nem aggódik. 

Ferenezy úrnak aggodalmai vannak. De az igazat 
megvallva, én nem hiszek az ő aggodalmainak komoly-
ságában. És e tekintetben van szerencsém Ferenezy úrral 
teljesen egy véleményen lenni. A ki pedig ezt nem hiszi, 
az olvassa el Ferenezy úrnak a Debreceni Prot. Lap f. é. 
17-ik számában megjelent tréfás vezércikkét. Olyan tréfás 
okokon, a milyeneket ő ott felhoz, csak tréfa-aggodalom 
alapulhat. Vigasztalódjál, óh HON! Ferenezy úr csak 
tréfál. Mindössze csak a debreceni ősi divatnak hódol, 
mikor ápr. 24-én adja közre ápr. 1-jei cikkét. 

Avagy nem igazi hortobágyi vicc-e az, hogy az 
evangelizáció munkásait teszi felelőssé azért, mert Kis Imre 
sarkadi csizmadia az apokalipszis hangján szól. Mit szólna 
hozzá, ha valaki őt tenné felelőssé pl. Jáger Mari erköl-
cseiért, vagy a hm.-vásárhelyi szocialista mozgalmakért? 
Igazi április elsei vicc továbbá az is, hogy Szabó Aladár 
germanizál, hogy minket a nagypénteki társaságból csen-
desen félreállítottak. De engedjen meg, ha e két utóbbi 
viccnek szerzőségét öntől elvitatom »másoknak«, a kik-
nek még az önénél is romlottabb Ízlésük van. 

Hát még az, hogy én a kolozsvári papok, s külö-
nösen Szász Gerő ellen ádáz harcot kezdtem, mely még 
most is dúl a debreceni index libr. proh.-ra helyezett la-
pok hasábjain. Mutasson kérem egyet is azokból a lapok-
ból, melyekben én e harcot akár miféle köpönyeg alatt 
folytatom ? Hiszen Szász Gerőnek vehemens sértegetéseire 
is csak akkor feleltem, mikor ő már gyávának bélyegzett, 
hogy kihívásaira nem felelek. 

Ez a passus sem utolsó: »Törvényeinket és hitel-
veinket, szellemünket vezérei és követői semmibe sem veszik* 
stb. Ebben pedig az a vicc, hogy ez alatt nem az ő 
külön törvényerejű szokásaikat, Renan-féle hitelveiket, s 
a józan magyar kálvinismustól merőben elütő szellemüket 
érti, hanem épen ellenkezőleg, a mi ev. ref. anyaszent-
egyházunk törvényeit, hitelveit, szokásait, melyeket épen 
mi védelmezünk ő ellene, a ki a mi hitelveink hangozta-
tása után Renan müveit azonnal szívből ajánlja, és leveszi 
e hitelveit hiven visszatükröztető könyveket az index iibro-
rutn prohibitoriumról, a hová közülünk senki nem tette-

És mikor mindezeket elvégezte, így kiált fel: »Elég 
volt a túlzásokból!« Hát nem felséges áprilisi tréfa ez! 
És még azt mondja, hogy neki aggodalmai vannak! Hát 
epesztheti-e aggodalom annak a férfiúnak kebelét, a ki 
ily ügyes vígszínházát tud játszani egymaga? 

De a csattanó még azután következik, miután már 
megelégelte a túlzásokat. Kinevez bennünket methodis-
táknak, s szépen felkér, hogy lépjünk ki az egyházból. 
Viccnek nem rossz, de kinyomtatni mégis kár volt. A 
pipafüstös találkozóban jót lehet az ilyenen nevetni, de 
már üde, szabad levegőn, ott, a hol nap süt, nagyon 
Ízetlennek látszik. És a mellett könnyelmű is. Gondolja 
meg Ferenezy úr, hogy ez az egyház nem kizárólag 
önért, és az ön kényelméért áll fenn. És gondolja meg, 
hogy nem is gavallér dolog csak így sutytyomban el-



zsuppolfatni az »alkalmatlankodó elemeket*, hanem ha 
baja van velünk, tessék felvetni a confessió-kérdést, és 
azt mondani, hogy a ki nem áll positive a biblia, helv. 
hitvallás és heidelbergi káté alapján, az hagyja el az 
egyházat. Ha ezt mondja s teszi, komolyságához akkor 
is szó fér, de legalább nem lesz Ízléstelen. 

E sok ízetlen tréfa között egy félig igaz mondás 
mégis van. Hogy mi nyilatkozatainkban »a megszokott 
müveit élet formáitól* eltekintünk. Ez igaz annyiban, hogy 
mi szemben talpat nem nyalunk, hát mögé nem rágal-
mazunk, nem a népszerű frázisokon lovagolunk, hanem 
a tiszta igazságért küzdünk. 

Nem, nem, Ferenczy úr, ön tréfál, ön nem aggódik. 
Jobb is szeretem igy. Tréfának csak ízléstelen, de ko-
molynak már nagyon csúnya volna az ön cikke. Nem is 
szeretek rá gondolni, hogy egy komoly professzor a köz-
vélemény megtévesztése és becsületes munkában fáradozó, 
de ez idő szerint népszerűtlen felebarátainak befeketítése 
végett komoly megfontolással, igazi professzori nagy kép-
pel, hiven szimulált aggodalmas szívdobogással, csillogó 
krokodil könyekkel tálaljon fel hét teljes hasáb csupa 
olyan dolgot, a miről ő maga is bölcsen tudja, hogy a 
valóságnak meg nem felel. Ennek a magyarban nagyon 
csúnya neve van. 

Ugy-e, kérem, tanár úr, ön csak tréfál? Hát csak 
tréfáljon kedvére, de arra kérem, a jövőben minket hagy-
jon ki pajzán játékából. Nekünk dolgunk van, nem érünk 
rá pajzánkodni. 

De engedje meg, hogy végre én is kifejezzem egy 
komoly aggodalmamat. Én aggódom Debreczen miatt. 
Mert igaz, hogy az egyházmegye hathatós lépést tett a 
megtámadott debreceni ref. egyház védelmére azzal, hogy 
feljelentette Wolafkát, de nekem alapos a gyanúm, hogy 
Wolafkát sem halálra nem ítélik, sem el nem mozdítják 
onnan, ő tehát továbbra is ott fog működni, s mi lesz 
akkor? Ne szítsanak önök viszályt Kolozsvárit s más 
békés egyházakban, hanem seperjenek a maguk háza 
előtt, mert Wolafka ha neki kap, úgy elnyeli önöket nagy 
templomostól együtt, hogy nem marad önökből egyéb, 
mint a nagy templom előtt díszlő, élő vízben szűköl-
ködő ártézi kút, az önök »szellemének« e hü symboluma. 

Tehát békesség adassék! 

Dr. Kecskeméthy István. 

A felső-borsodi egyházmegye közgyűlése. 
A felső-borsodi egyházmegye Meszesen, április 21., 

22. napjain tartá rendes tavaszi közgyűlését Vadászy Pál 
esperes és Ragályi Béla gondnok elnöklete mellett a 
tanácsbirói kar, számos lelkész és tanító jelenlétében. 

Alkalmi ima s rövid elnöki megnyitó után követ-
kezett a nagy gonddal összeállított terjedelmes esperesi 
jelentés. Ez rövid pillantást vet a mai társadalom beteges 
képére, hangoztatja, hogy a millennium semmi biztató 
ajándékot nem hozott nekünk protestánsoknak s csüggedt 
reménynyel kell belépnünk a másik évezredbe és senki 
másban nem lelhetünk támogatót, segítőt, csak Istenben 

s önnönmagunkban. A megmételyezett kor szelleme s a 
prot. lelkészi kar nyomorúsága a jobb tehetségeket más 
pályára viszi s ha az anyaszentegyháznak tehetséges, bá-
tor vitézei megfogyatkoznak: akkor az itt-ott ütött rése-
ken az ellenség könnyen behatol s elfoglalhatja legerősebb 
városainkat, védbástyáinkat. De azért biznunk kell az 
isteni gondviselésben s anyaszentegyházunk jövőjében! 
Hiszen ez a protestantismus kiállott már nagyobb viharo-
kat is: emelt fővel, nyugodt lélekkel tekint vissza azt át-
élt küzdelmek nagyságára. 

Egyházmegyénk területén nagyobb bajok még nin-
csenek. Lelkészek, tanítók az Ősökhöz illő hitbuzgósággal 
végzik magasztos feladataikat. Az áldozatkészség ez évben 
is megmutatta, hogy összedugott kézzel nem nézzük az 
egyházi épületek romlását, hanem tőlünk telhetőleg meg-
mozgatjuk a sziveket s a kezeket az adakozásra. Az ada-
kozások összege 4791 frt 64 kr. Az építkezések értéke 
10,512 frt 51 kr., melyből magára Kápolnára 6000 frt esik. 

Lélekszám 25.317. Született 513 fi, 502 nő; ösz-
szesen: 1015. Meghalt 396 fi, 361 nő, összesen: 757. 
Házasságra lépett tiszta protestáns, 221 vegvespár 49; 
összesen 270. Confirmáltatott 234 fi, 242 nő; összesen 
476. Áttért 5; kitért 6. Rendes iskola köteles 2994. Is-
kolába jár 2926. Ismétlő iskola köteles 1268. Iskolába 
jár 1062. Az iskolai államsegély főösszege 2368 frt. 

Tőkepénze van az egyháznak: 53676 frt 58 kr. 
Adóssága: 17360 forint 68 kr. Mult évi összes bevétel 
volt: 40,169 frt Kiadás 30,366 frt 17 kr. Pénztári marad-
vány: 9802 frt 99 kr., összes lelkészi alap: 13,712 frt 
96 kr.. Tanítói alap: 4339 frt 14 kr. s lelkészi alap: 
663 frt 07 kr. Kitűnő iskola van: 23, dicséretes: 25, ki-
elégítő: 8. Énekkar van 11 helyen. A mult évi domesz-
tikai összeg 1112 frt 40 kr. mind befizettetett s jövő évre 
megajánltatott s megerősíttetett: 1113 frt 50 kr. 

Miután a hiányos jegyzői kar Szuhay Benedek 
kápolnai lelkészszel kiegészíttetett: következett az újabb 
lelkészi, tanítói választások beerősítése. 

Beerősíttettek, mint lelkész: Mindszeniy Imre S. 
Katára. Beregszászy Ferenc H. Meszesre. Mint tanító: Kö-
kényesdy Pál Sajó-Vadnára, Csabay Ferenc Tardovára, 
Tóth István Tapolcsányba, Séra Károly Mályinkára, 
Vargha Kálmán F.-Nyárádra, Szentmártom Sámuel Zi-

lizre, Fejérváry József Borsodra, Demeter János Be-
rentére. 

A segélyosztó bizottság hat évre következőkép ala-
kult meg: Elnökség mellé választattak papi részről: Ba-
logh István, Bartha Mihály; világi részről : Zsóry Gusz-
távSzekrényessy Árpád. 

Bejelentetett továbbá, hogy az évi dékáni számadás 
a számvevő szék által felülvizsgáltatott, annak minden 
pontját rendben találta s a dékánnak a fölmentvényt a 
a szokásos fentartással a közgyűlés megadta. Dékánná az 
egyházak összes szavazata által hat évre újból Svingor 
József sajóvadnai lelkész és tanácsbiró választatott, ki 
lelkiismeretes pontosságával zavaros pénzügyi állapotain-
kat egészen rendbeszedte, a miért elismerésünket nagy 
mértékben ki is érdemelte. 

Legfontosabb tárgya volt közgyűlésünknek a sáros-
pataki főiskola és az államsegély ügye. És e kérdés felett 
nagyon tanúságos és beható vita indult meg. Az állam-
segély mellett foglalt állást: Ragályi Béla,Bárczay László; 
ellene : Bartha Mihály, Palcsó Károly. Szuhay Benedek. 
A felszólalásokból az aggodalom és a főiskola iránti oda-
adó szeretet beszé.t. Végre kimondta közgyűlésünk majd-
nem egyhangúlag, hogy az államsegélyt ez idő szerint 
nem kell igénybe venni, mert az önállóságot, függetlensé-
get ezáltal föláldoznánk. Ha szükség van: hozzunk újabb 



áldozatot, adakozzunk, legyünk pártfogók! Az alapítókat 
is bizonyára ilyen szellem vezérelte akkor, midőn egész 
javadalmakat hagyományoztak a főiskoláinak. Ezt a ha-
gyományos független szellemet kell nekünk megbe-
csülnünk, mert jogokat elveszíteni igen könnyű, de 
visszaszerezni végtelen nehéz, majdnem lehetetlen. Kilá-
tásaink bizonytalanok a jövőre. A kormány — bár 
protestánsok is ülnek a bársony széken — gyenge, 
tehetetlen a dúsgazdag római katholicismussal szemben 
az 1848. XX. törv.-cikket nem meri keresztül vinni s 
nekünk csak akkor lesz szabad elfogadni az államsegélyt a. 
sárospataki főiskola részére, ha hazánkban már nem lesz 
egyetlen felekezet által fentartott főiskola sem! Hogy a 
jövő milyen lesz: ki tudja? 

Tárgyalás alá került az ismeretes abauji indítvány, 
mely új lelkészek segélyző alapját óhajt teremteni, mely-
ből minden lelkészi állomást nyert s. lelkész hivatalába 
iktatásakor első berendezkedésének fedezésére s háztar-
tásának megkezdésére 100—300 frt vissza nem térítendő 
segítséget kapjon, hogy a lelkészi hivatal ezáltal is von-
zóbbá tétessék, s a cél elérésére a vándor gyűlések be-
szüntetését indítványozza s a kerületi gyűléstartási pénz-
tárt óhajtaná lefoglalni. Közgyűlésünk bár elvileg helyesli 
az indítvány első részét, mely a lelkészi hivatal vonzóbbá 
tétele érdekében segélyalap-megteremtést sürget, de a ki-
vitel módozatát, mely a kerületi vándorgyűléseket be-
szüntetve a gyűléstartási alapot vagy az egyház által e 
célra fizetett összegeit óhajtja lefoglalni, nem tartja sem 
célszerűnek, sem jogosnak. Célszerűnek nem azért, mert 
a vándorgvűlésezésben olyan kiszámíthatlan erkölcsi erő 
rejlik, mely egész vidékre nézve szokott áldásthozó lenni 
s talán ha bevolnának is szüntetve, föl kellene állítani 
inkább mint nem. hogy a vallásunk és anyaszentegyhá-
zunk iránti érdeklődése a nagyközönségnek ezáltal is 
fokoztassék. Jogosnak nem azért, mert például nálunk 
kerületi gyűlés tartási alap levén, ez részint áldozatkész 
világi uraink által végrendeletileg. részint az egyházak 
által megajánlás útján kizárólag e célra adományoztatott 
a múltban, mely összeget más célra fordítani — még ha 
akarnánk is — nem állna jogunkban! 

A segédlelkészek elhelyezéséről s a tanítók változá-
sáról készített kerületi szabályrendelet kevés módosítással 
elfogadtatott, csak az úgynevezett nevelőkáplánokat óhajt-
juk kötelességeik teljesítésére már e szabályrendelet által 
kötelezni; mert igen sokan csak viselik ez üres címet s 
lelkészi dolgaink iránt még csak nem is érdeklődnek, 

Szendrő új templomot épít 10,000 forint költséggel; 
Sajó-Szent-Péter 400 éves régi megrongált templomát, tor-
nyát javíttatja 3000 frt költséggel. Az építkezési szerző-
dések, tervek felülvizsgáltatván, megerősíttettek. 

Megbotránkozott közgyűlésünk az »Első magyar 
általános kőszénbánya társulat« eljárása felett, a kápolnai 
egyház kőszénkiaknázási jog megvétele alkalmából. Az 
eset következő : gr. Szirmay Alfréd megvette a területet 
holdanként s előlegül adott 600 frtot az egyháznak. Az 
iratok felterjesztettek az egyházmegyei közgyűléshez meg-
erősítés végett. De ugyanekkor a presbyterium tudta nél-
kül a társulat 40 frtos ajánlatot tett; s az egyházmegye 
úgy oldotta meg e fontos kérdést, hogy megkérdezte az 
első vevőt: hajlandó-e 40 frtot adni holdanként; mert ha 
nem ad, akkor a társulaté lesz a kérdéses terület 2400 fo-
rintért. E közben a gróf eladta a társulatnak összes jogait 
s levelében nem reflektált a 40 frtos megvételre. Az egy-
házmegye ezután utasított bennünket, hogy most már 
kössük meg a szerződést a társulattal s vegyük fel a 
pénzt egy összegben. Felszólításunkra az lett a felelet, 
hogy a társulat hallani sem akar' 40 frtos ajánlatáról — 

melyre való tekintettel bontatott fel a grófi szerződés —-
hanem mint jogutód beperelte az egyházat a gróf által 
adott 600 forint előlegért. Utasította közgyűlésünk Vattay 
egyházmegyei ügyészt, hogy az egyház érdekeit megvédve 
2400 forint összeg erejéig perelje a társulatot, mely adott 
írásbeli ajánlatát olyan könnyelműen az egyház rászedé-
sével akarja kijátszani. És ez összeg a kápolnai lelkészi 
hivatal jövedelmét 100 frt évi jövedelemmel, a tanítóit 
pedig 50 frttal emelné, a mi tekintélyes nyereség, vagy 
veszteség. Épen azért kíváncsian várjuk az ügy kime-
netelét. 

Szokás ellenére tárgyaltatott egy fegyelmi s több 
közigazgatási bírósági ügy is. Amott a hamisan vádló ta-
nító 50 frt pénzbirságra, a nem egészen hibátlan lelkész 
feddésre ítéltetett. 

A május 4-én tartandó miskolci kerületi gyűlésre 
elnökségen kívül képviselőkül: Svingor József, Balogh 
István papi; Vladár Ervin, Dobozi István világi tanács-
birák küldettek. 

Őszi egyházmegyei gyűlésünk Nyekézsenben fog meg-
tartatni. 

Ezen határozatokon kívül több mint 100 helyi ér-
dekű ügy tárgyaltatott, melyekből azt lehetett észlelni, 
hogy bizony az egyházi teher tetemesen sújtja a nép vál-
lait. De hogy mégis ragaszkodik ősei hitéhez, vallásához 
s nem fenyeget bennünket kitéréssel, felekezetnéiküliség-
gel: okát abban keressük és találjuk meg, mert a társa-
dalom romboló szelleme ide még nem hatott s ha mégis 
eljönne megrontására az ingatag lelkeknek: evangéliumi 
erővel és igazsággal talán útját tudnánk állani a rombo-
lás borzasztó munkájának s megvédelmeznénk a nagy 
viharokat kiáltott protestantismust! Mi legalább abban az 
erős hitben vagyunk! 

Kápolna, április 24-ikén. 
Szuhay Benedek. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
1. Hogy milyen modern pápás egyetemi theologiát 

tanítanak legújabban Poroszországban, azt Hoensbroech 
gróf, az ismert nevű exjezsuita a Treitschke-féle »Preuss. 
Jahrbücher f. évi márc. havi füzetében mindnyájunknak 
tanulságul ugyancsak földerítette. Fölhívja ugyanis olva-
sóinak figyelmét Bauiz münsteri-porosz róm. kath. egye-
temi theol. tanárnak a folyó nyári semesterre »válogatott 
kérdések az utolsó dolgok dogmatikai tanából* c. alatt hir-
detett előadásaira, a melyeknek tartalmára nevezett tanár-
nak a tárgyról írt több rendbeli monographiáiból nem 
nehéz következtetni. A tudós tanár úr szól itt »azokról 
a jelenségekről és tapasztalatokról*, a melyekre egyes 
exaltált és hysterikus személyek autúlvilágot illetőleg elju-
tottak, s a melyeken »minl tényeken* kell alapulnia a 
theologiainak, mint tudománynak. Valóban csudálatos dol-
gok kerültek e »tényekből« napvilágra. így Bautz tanár 
a legapróbb részletekig meg tudja mondani, hogy mi tör-
ténik a tisztító tűzben, meddig kell abban maradni, mi-
lyenek ott a lelkek, hogyan tisztulnak meg stb,, s csak-
nem mathematikai bizonyossággal leírja az ottani embe-
reket és állapotokat. »Munford angol jezsuita — így foly-
tatja tovább — a tisztító tűzről szóló könyvében kézzel 
fogható számadást ád az ottani állapotokról, (talán arról, 
hogy mennyi pengő pénzébe került az elhunyt kedves 
lelkek kiszabadítása ?), sőt ki tudja számítani, hogy milyen 



sors vár arra, ki naponként hétszer, 10-szer, tehát éven-
ként 3,650-szer, 10 évenként 36,500-szor s 20 évenként 
73 ezerszer vétkezik stb.* Az ördögről és a pokolról is 
hü képet nyüjt Bautz tanár. A pokol nem a hold vagy 
a Marsz fenekén, hanem a föld belsejében van; a vul-
kánok annak megnyilatkozásai s lángtengerének óriási 
hullámaiból keletkeznek e földrengések. A fehér mágia 
mellett fekete is létezik, a mely az ördög művészete ; ki 
arra szánt büdös anyagokból az emberi és állati testek min-
tájára más testeket tud alkotni. Az ördög megjelenése e 
szerint különböző alakban lehetséges. így megjelen az 
ördög a bika, kecske, róka, macska, farkas, kutya, 
egér, denevér, madár, kakas, sárkány, gyík, skorpió, pók, 
légy, szúnyog stbinek alakjában, vagy pedig emberi alak-
ban megjelenik, mint szerecsen, paraszt, hajós, pap, szamár-
hajtó, hiú nő stb. Szent Brigitta egy elkárhozott nőnek 
alakjában látta az ördögöt, a mint egy piszkos odúból 
kimászott*. 

Íme ilyen csudadolgokat tradálnak a folyó nyári fél-
évben egy porosz kir. tudományegyetem róm. kath. theol. 
fakultásán : Ezekből aztán a római egyház nagyobb dicső-
ségére csakugyan épülhetnek annak hallgatói! 

Eoensbroech gróf »rettenetesnek* mondja azt, hogy 
egy porosz állami tudományegyetemen ilyesmi lehetséges 
s azt véli, hogy az ilyen előadásokat egyszerűen be kel-
lene tiltani. Az utolsó dolgokról szóló róm. kath. dogma 
ugyan szabadon tanítandó, ezek a Bautz-féle tanok azon-
ban sem dogmának, sem pedig vallásnak vagy theologiá-
nak nem vehetők, hanem igenis a vallásos hitet teljesen ab-
sorbeáló esztelen babonának. ítéletét mi is osztjuk s 
csakis a porosz állami hatalom segítségül bivása tekinte-
tében — úgymond Beyschlag — nem lehetünk vele egy 
nézeten. Hogy egy az állam által elismert egyház mit 
tart vallásnak s annak theologiája mit jelöl meg proba-
bilisnak vagy legalább is megvitathatónak, az kizárólag 
az ő dolga, csak ne érintse az állami törvényt s ne szol-
gálja az istentelenséget vagy az erkölcstelenséget. Mindkét 
egyháznak theologiájában sok olyat tanítanak, a mi túl 
megyen a meghatározott dogma álláspontján s ha kíván-
juk »a tudományos kutatás és tanítás szabadságát« a 
prot. kriticismus számára, úgy meg kell engednünk a 
Bautz-féle >tényeken* alapuló jezsuita mysticismusnak is. 
Nehéz határvonalat vonni a kath. dogma s az ultramon-
tán babona között. Valamely egyháznak dogmája bizonyos 
világnézeten alapul, a melynek kifejtése a dogmát tanító 
theologiának feladatát képezi. Az a világnézet, a melyen 
a római kath. dogma alapűl, a jezsuiták által phantas-
tikus szellemben tovább fejlesztett középkori világnézet 
képezi, s ebben Bautz tanár tanai is gyökereznek. Sőt mi 
több: a vatikáni zsinat óta a római kath. dogma körébe 
nemcsak az tartozik, a mit az egyetemes zsinatok annak 
deklaráltak, hanem tartozik mindaz, a mit a csalhatatlan 
pápák mindenkor ex cathedra tanítottak, tehát VIII. Ince 
pápa ú. n. boszorkánybullája is, a melyet »Papstthum« 
című művében Döllinger részletesebben tárgyal, s a mely-
lyel Bautzen tanai is oly annyira egyeznek. Azt az óriási 
változást, a melyet a vatikáni zsinat dogmatikai tekintet-
ben is a katholicismuson okozott, kevésbé méltányolják a 
kath. tudósok. Mióta a jezsuiták kedvelt dogmája egyházi 
tanná lett, csakis a pápa és sohasem az állam deklarál-
hatná babonának Bautz tanait, a mitől azonban óvakodni 
fog, mert hiszen ezzel elődjeinek csalhatatlanságát volna 
kénytelen megsemmisíteni 

Hogy a phantasticus babonának s a jezsuita világ-
nézetnek ilyen rendszere, a milyet Bautz is képvisel, Po-
roszországban fön az egyetemen is tanítható, valóban 
szerintünk is szomorú dolog. S ha ez az ultramontán 

theologia a jezsuita phantásiával egyetemben egyszer majd 
áthatja a népélet köreit, akkor meg van adva az út a val-
lásos fanatismus terjesztésére s a felekezeti béke felbon-
tására. Mintha csak elfelejtettük volna már a harmincéves 
háború rémeit. Hisz kormányaink valósággal kacérkodnak 
a római egyházzal, a melyben az evang. hitvallással ellen-
tétben az állam legjobb barátját látja. Német prot. fejedel-
mek fejedelmi püspöki jogaikat megtagadva látogatást 
tesznek a szent atyánál Rómában, német hercegek előny-
ben részesítik s mindenfelé kitüntetik a pápás püspökö-
ket, az állam teljesen ignorálja a katholicismus körében 
a vatikáni dogma folytán föllépett változásokat, úgy hogy 
aztán nem csuda, hogy egy porosz egyetem theol. fakul-
tásán is azt taníthatják, hogy az inquisitió áldásos egy-
házi intézmény s hogy az ördög egy macska vagy ember 
képében jelen meg. 

E gondolatokat tovább fejtegetve jól jegyzi meg 
Beyschlag, hogy a német prot. állam a római egyházhoz 
való viszonyában kövesse az állam és az egyház elkü-
lönítésének, az evangéliumi egyházhoz való viszonyában 
pedig a történeti összefüggésnek a rendszerét, vagyis olyan 
állást foglaljon el a vatikáni egyházzal szemben, mint 
p. o. az ólutheri vagy a zsidó hitfelekezettel szemben. 
Oldja fel vele a solidaritást s szakítson az esztelen pa-
ritás elvével, s akkor a Bautz-féle absurditások el fognak 
tűnni a római theol. fakultásokról. Furcsa paritás volna 
az, ha földmívelő egyenlően bánnék a kakassal meg a 
rókával a maga udvarán. Ideje volna annak, hogy az állam 
a maga iskoláiban az általános keresztyéninek tanítására 
fektetné a fősúlyt s a specifikus római és jezsuita gon-
dolatelemeket a tömjénfüstös és szenteltvizes szemináriumi 
oktatás körébe utalná. Általános ker. műveltség s absurd 
jezsuita valláserkölcsiség között az államnak is különb-
séget kellene tennie. Támogassa ennélfogva azt a kath. 
reformmozgalmakat, mely a katholicismus igaz vallásos 
gondolatelemeinek a jelenkori műveltséggel való össze-
egyeztetésére törekszik! Erre és nem Bautz-féle ördög-
hitre van szüksége az egyháznak az igaz katholicitás 
szempontjából. 

2. Beyschlag tanár a »Deutsch-Ev. Blátter« április 
havi füzetében a német politikai sajtó közlései nyomán 
egy sajátságos új pápás propagandát ismertet Dániában. 
Az olvassuk ugyanis, hogy a dán nemesség igen nagy 
része »visszatért* volna az egyedül üdvözítő római egyház 
anyai kebelébe. Waldemar királyi hercegnek egy francia 
hercegnővel való eljegyzése képezné a propaganda kiin-
duló pontját, s azóta következetesen Franciaországból 
s nem Osnabrückből, a skandináviai kath. székhelyről 
indul ki s szerveztetik a kath. misszió. Ujabban ez a moz-
galom a lelkészekre is kihatott, kik aztán, mint »neophy-
ták* házasságukra való tekintettel a tartományegyházból 
ugyan kilépni kénytelenek, de azért a kath: papsághoz 
még sem tartozhatnak. Azoknak az áttért papoknak Dá-
niában való ellátása tekintetében buzgólkodik most erősen 
a német centrumpárt sajtója s nagy jövőt igér a katho-
licismusnak Dániában. Sajátszerű, hogy e propagandának 
egyik leghathatósabb támasza a vallástalan materialista 
dán radikalismus. Mintha csak megtalálná ott is a zsák 
a maga foltját. 

Érdekes és elszomorítóan tanulságos »jele az idők-
nek* ez a dán pápás propaganda. Lehet, hogy sok benne 
a tűlzás, mint az angolnál, annyi azonban kétségtelen, 
hogy az északnak rekatholizálása erős folyamatban van. 
Tönkrejutott kir. családok s végzett nemes földbirtokosok 
a római egyház reactiójából várják feltámadásukat s jö-
vendő boldogulásukat. Kopenhágában egy orleans hercegnő 
a főpropagandista, s hogy Európa többi részeiben is mi-



lyen pápás kegyességűek a bourbonok, orleansok és esték 
stb., eléggé ismeretes. Tudjuk, hogy még a német nemes-
ség is s annak organuma erősen rokonszenvez a pápás 
reaktióval. S aztán ne feledjük, hogy Németországban is 
a radikalismus a jezsuitismus természetes szövetségese, s 
ugyancsak rokonszenveznek az evang. egyház elleni gyű-
löletükben. Ultramontanismus és materialismus régen is-
merik és kölcsönösen támogatják egymást a parlament-
ben ép úgy, mint a sajtóban. S végül hozzájárul még 
az is, hogy a lutheri egyház mindazokon a helyeken meg-
csontosodott, a hol nem állott vele szemben a katholicis-
mus, s hogy ez alapon a maga merev traditionalismusával 
az idők vallásos szükségleteit kielégíteni többé nem képes. 
Ott tehát, a hol az evang. egyházban »a só megizetle-
nült«, tág tere van a római propagandának, mely csik-
landozó érzékies jellegével s babonás tartalmával jobban 
tud alkalmazkodni a kor szelleméhez és igényeihez. Ott 
azonban, a hol a romanismust történeti tapasztalásból 
ismerik, mint p. o. Itáliában — »speit man ihn aus* — 
mondja jellemzőleg Beyschlag közleménye. 

őszintén sajnáljuk ez állapotokat Martensen hazá-
jában és egyházában. A pápás propaganda reményei es 
törekvései kétségtelenek. Hisz' Kopenhágában »az isten-
anya s a szent rózsafíízér királynője tiszteletére« impo-
záns kathedrálist emelt »a koldússzegény« római propa-
ganda. Ideje volna résen lenni a dán lutheri egyháznak! 
Az egyháztörténelemből megismerhetné azt a sok törté-
neti szivességet, a melyet Róma Európa északi és déli 
népeivel gyakorolt! Tudom, hogy elmegy majd a dán nép-
nek a kedve az új pápás propaganda hálójától! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

N E K R O L O G . 

t 
Köhler Ágost Fülöp. 

1835—1897. 

Az a férfiú, kinek nevét ezen soraink fölé írtuk, 
megérdemli, hogy mi is megemlékezzünk róla, halála al-
kalmából. Nem tartozott ugyan azon híres emberek közé, 
kiknek nevét mindenki ajkán hordja. Ő inkább mélytu-
dományú, de egyszerű szegény professzor volt; hatása 
nem a szélességbe, hanem a mélységbe terjedt. Van-
nak sokan magyarországiak is, különösen a fiatalabb 
nemzedékből, a kik a tudós és kegyes tanár lábainál 
ültek és a kiknek talán jól esik, ha ezen sorok arra adnak 
nekik alkalmat, hogy a megboldogult tanárról megemlé-
kezzenek. 

Köhler Á. F. Schmalenbergben a bajor Pfalzban 
született 1835. február 8-án. Tanulmányait az 1851/55. 
években Bonn, Erlangen és Utrechtben végezte. Egy tu-
dományos utazás után, melynek gyümölcse első könyve: 
»Die niederlándische reformierte Kirche. Charakterisie-
rende Mittheilungen über ihren dermaligen Zustand* 
(1856) volt, mint magántanár letelepedett (1857) Erlan-
genben. Már erlangeni tanulmányainak ideje a vallásos 
újraébredést követő és abból táplálkozó positiv egy házias 
theologia virágkorába esik. Az akkori erlangeni egyetem 
még kevésbbé jelentékeny volt, de theol. fakultása kivált 
az összes németországi fakultások közt, mint a tudomá-
nyos, de hivő egyházias theologia egyik vára. 

Azok igazán nagy napok voltak, mikor ismét fel-
ragyogott az evangélium igazi tudománya. És az valósá-
gos öröm lehetett, oly jeles erők vezetése alatt, mint Hof-
mann az »erlangeni iskola* mestere és századunk egyik 
legnagyobb theologusa, Thomasius, az idősebb Harnack 
és Delitzsch a híres ótestamentumi exegeta és a zsidóság-
nak legjobb keresztyén ismerője voltak, az újra felfedezett 
isteni igazság titkaiba elmélyedni és abból nemcsak tudo-
mányt, hanem lelki épülést és gyarapodást is meríteni. És 
Köhlerre ezen nagy emberek hatása nem volt eredmény 
nélkül. Hálás tanítványa volt ő különösen nagy mesteré-
nek, Delitzschnek. Ezt mutatja az a meleg nekrolog is, 
melyet Delitzsch halála alkalmából a >Neue kirchl. Zeil-
schrifU-be (1890. évf.) írt. 

Öt év múlva 1862. rendkívüli tanárrá lett és már 
1864. kineveztetett Jenába rendes tanárnak. Két latin 
munkán kívül (az egyik: »Gommentatio de vi ac pronun-
ciatione sacrosanctis tetragrammatis HllT «) kiemelendő 
négy részből álló munkája az exilium utáni prófétákról: 
Die nachexilischen Propheten* (I. Haggai, II. és III. 
Sacharia IV. Maleachi), melyet még Erlangenben kezdett 
és Jenában befejezett. Jenából már 1866. távozott Bonnba, 
a hol szintén csak két évet töltött. 

Időközben volt tanárát, Delitzschet Erlangenből szülő-
városába, Lipcsébe hívták meg tanárnak. Utódjául Köhlert 
szemelték ki, a ki 1868. bizonyára örömmel tért vissza 
Erlangenbe, mint rendes tanár. Itt is maradt egészen élete 
végéig. Az erlangeni theol. fakultás jó hírét és virágzását 
részben az ő nevének és működésének is köszöni. Az a 
szerencse jutott neki osztályrészül, hogy régi tanáraival, 
Hoftnann, Thomatius és Schmid-del, a kik mind Erlangen-
nek éltek és ott meg is haltak, még sokáig együtt működ-
hetett. Ezeknek halála után új, szintén jeles erőknek, neve-
zetesen Zezschwitz, Zahn és különösen Frank társaságában, 
Erlangen régi hírnevét fentartotta és a régi jó luth. és 
tudományos szellemet tovább ápolta, úgy hogy a fakultás 
hallgatóinak száma ugyanakkor folyton növekedett, mikor 
az más egyetemeken csökkent, és a legutóbbi években 
rendesen fölülmulta a 300-at. 

Köhler Erlangenben már nem írt sok könyvet. Egy 
néhány kisebb könyvén kívül, milyenek a »Berichtigung 
der Luther'schen Bibelübersetzung* (1886) és »Ueber die 
Grundanschauungen des Buches Koheleth« (1885) cimüek 
csak egy nagyobb munkát adott ki >Lehrbuch der bibli-
schen Geschichte des Altén Testaments* cím alatt. De 
ezen műve — mely a nonum prematur in annum elv 
szerint készült — többet ér, mintha — a mai divat sze-
rint — bármily sok könyvet hevenyében gyártott volna. 
Húsz évig dolgozott rajta s bár ezen hosszú idő magával 
hozta, hogy első részeiből utóbb, mikor be volt fejezve, 
ő maga is sokat elavultnak tartott, mégis értékes és szá-
mot tevő munka ez, mely a legnagyobb higgadtsággal, 
lelkiismeretességgel és akribiával van megírva. Ezt elvileg 
más állásponton álló kritikusa is elismerte a »Theolog. 
Literat.urzeitung*-ban. Kár, hogy a szerző már nem élhette 
meg, hogy egy új kiadásban müvének régebbi részeit az 
újabb tudományos mozgalmak tekintetbe vételével újból 
átdolgozhassa. Hogy ez mily alaposan sikerült volna, azt 
következtetni lehet azon két alapos cikkből, melyet a 
Herzog-féle realencyclopaediának harmadik kiadásában 
»Ábrahámról* és »Amosról« írt. (Lásd ismertetésemet az 
»Ev. egyházi szemle* f. é. 3-ik számában 41. 1.) Köhler-
nek ezen életmunkája legjobban jellemzi őt mint hívő. 
nagytudományú, lelkiismeretes tudóst. 

Utolsó éveiben ő is beállott a kritikai »forrás*-
választók sorába, de azok kalandozásait és radikálismusát 
természetesen nem osztotta. Egy cikke a »Neue kirchliche 



Zeitschrift« 1894. évfolyamában »Zur Kritik des Altén 
Testaments* e. a. ezen kritika jogosultságát akarta bizo-
nyítani. Ezen cikk igen nagy feltűnést keltett, sőt hithű 
körökben kellemetlen aggodalmakra adott okot. Az 1896. 
évfolyamban Köhler újból hozzászólt ezen kérdéshez »Die 
heil. Schrift als Wort Gottes* c. cikkében. Bár a mi né-
zetünk szerint is kelletténél élesebben szólt Köhler ama 
cikkében, mégis meg vagyunk győződve, hogy jogtalanul 
gyanúsították az öreg tudóst azok, a kik avval vádolták, 
hogy a régi erlangeni szellemhez hűtlen lett vagy hogy 
a szentírás mint Isten igéje iránti kegyelet hiánya vezette 
őt ezen cikke megírásában. 

Mert ezt az embert ismerni kellett! Jellemének alap-
vonása az alázatos, szinte gyermekded kegyesség volt. 
Nem mult el vasárnap, hogy az öreg Kohlért nem lehe-
tett volna látni énekes könyvével hóna alatt a templom-
ból hazamenni. Nem hiányzott ő talán soha egy egyetemi 
úrvacsoránál sem. És lelkének mély kegyessége nem egy-
szer tört ki előadásain is. Soka az öreg úr nem tetszett 
úgy a kathedrán, mint akkor, midőn nagy lelki felhábo-
rodással, melyből meglátszott, hogy egész valóját önti 
szavaiba, visszautasította Meinhold azon ötletét, hogy 
Gen. 8, 21-ben pogány istenfogalom jut érvényre. 

Mily nagy szeretettel fejtegette a teremtés történe-
tének vallásos jelentőségét és mily alaposan annak a ter-
mészettudományokhoz való viszonyát. A kik itt ném lát-
nak egyebet myíhosnál, mely más népek mythosaihoz 
nemcsak hasonló, hanem azokból egyenesen át van véve 
(a mi ellen Köhler végig küzdött), azok persze ezen nehéz, 
de fontos kérdéseken könnyű módon túlestek. De Köhler 
nem tartozott ezekhez. 

Nem elégedett meg az ótestamentom nyelvi magya-
rázatával és vallásos képzetei eredetének megmagyarázá-
sával, jobban mondva pathologiájával. Alapos és széles-
körű nyelvi ismeretei itt is biztos útmutatóul szolgáltak. 
De ő mélyebbre is hatolt és belevezetett az írás isteni 
gondolatainak mélységébe. Nem nézte és tanította nézni 
azt pusztán az irodalomtörténész, nyelvész, régész stbnek, 
hanem az Isten kegyelmi tanácsát és utait fürkésző theo-
logus szemével is, a ki sokkat többet lát. mint a modern 
kritikusok és a ki isteni bölcseséget fedez fel ott, a hol 
a világ már nem lát semmit, csak balgaságot. 

Persze ehhez még valamivel több kell, mint nyelvi, 
történeti stb. ismeret vagy akár ú. n. vallásos érzék is; 
ehhez mindenek előtt az kell, a mit az Úr Nikodemustól 
(Ján. 3, 1 skk.) kivánt t. i. egy megtért szív. Ez megvolt 
— hiszszük — Köhlernek. 

Mindezeknél fogva Köhler az ótestamentum egyik 
legfontosabb kérdésében, annak az újtestameritummal, a 
keresztyénségnek a zsidósággal való összefüggésének meg-
ítélésében a helyes álláspontot foglalhatta el. Innen van 
az, hogy ő pl a prot. evangéliumról oly bőven tudott be-
szélni, és hogy nem ment át rajta csak egy pár meg-
jegyzéssel. És azért fontolgatta ő oly nagy szeretettel Pál 
apostol módjára az ótestamentum egyes történeteinek 
Krisztusra utaló typikus jelentőségét; és azért tartoztak 
a messiási jövendölésekről szóló előadásai a leglátogatot-
tabbak közé, mert ő azokban igazi jövendöléseket látott, 
melyek teljesültek és teljesülnek. Ilyen helyek tárgyalása 
élénkebbé tehette előadását is, a mely különben részben 
a nagy tudományosság miatt is meglehetősen unalmas 
volt. De ezt a hibát Köhler talán valamenyi ószövetségi 
tanárral osztja, mintha ezt maga a tárgy hozná magával. 

Köhler jellemének másik alapvonása volt az erős 
lelkiismeretesség. Evvel összhangban állott nagy tudomá-
nyossága és ennek alapossága. És amit lelkiismerete he-

lyesnek talált, annak lelkének egész valójával adott kife-
jezést. Ez látható a kritika jogosultságáról írt (fent említett) 
cikkén is, a melynél csak azt kell sajnálni, hogy abban 
meggyőződésének egyoldalúlag adott kifejezést. De azért 
hiába ujjongtak a modernek ama cikkén, mert ő ép oly 
szent meggyőződéssel ragaszkodott azon positiv tényhez 
(nem elmélet az) is, hogy a szentírás Isten kinyilatkozta-
tott igéje. 

Lelkiismeretességét tapasztalhatták azok is, a kik 
nála vizsgáztak. Egy később híressé lett theol. tanárt, a 
mint én azt egyik közeli rokonától hallottam, tanári vizs-
gáján meg akart buktatni az arab nyelvből. Ep oly nehéz 
volt melléje kerülni magántanárnak, mert ő annak tudo-
mányát alaposan megrostálta, mielőtt beleegyezett, hogy 
megnyerje a venia docendi-t. És mindez nem volt valami 
vaskalaposság, hanem erős lelkiismeretességének folyo-
mánya. 

Ilyen lelkiismeretes, mély tudományú és valóban 
kegyes ember volt Köhler A. F. Minden ízében professor, 
egyszerű, szerény tudós. Társaságban közlékenyebb és 
nyájasabb volt, mint az ember első benyomásra várta 
volna. 

Hogy beteges lett volna, sohasem hallottam. Az 
»AUgemeine ev. luth. Kirchenzeitung* szerint ezen év eleje 
óta szivbaj kezdett nála mutatkozni, a mely csakhamar 
nagyon komolylyá lett. és sok kínt okozott neki. Halála 
csendes, nyugodt elalvás volt. Meghalt f. é. február 17-én, 
62 éves korában. 

Vele egyike az utolsó oszlopoknak egyike dőlt ki, a kik 
az erlangeni iskola szellemét fentartották. Alig mult el három 
éve, hogy Frank — korunk ezen egyik legnagyobb systemati-
kusa — meghalt, most követte őt Köhler. A régi gárdából csak 
Zahn él még — a többi tanárok már mind fiatalok, a kik az 
öregek örökségébe léptek. Adja Isten, hogy Erlangen ezek 
alatt is megtartsa régi dicsőségét: maradjon meg ezentúl 
is a hívő tudományos theologia székhelye, és akkor leg-
jobban marad megőrizve meghalt jeles tanárainak emlé-
kezete is. A kik meg ezeknek tanítványai voltunk, szív-
leljük meg az írás szavait. : >Megemlékezzetek a ti ta-
nítóitokról, a kik néktek szólták az Istennek beszédét: 
kiknek kövessétek hiteket, meggondolván, minémtí vége 
volt az ő életeknek* (Héb 13, 7.). 

Egy volt tanítványa. 

IRODALOM. 
** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-

ténete* című illusztrált munkából most jelent meg a 79-ik 
füzet, a melyben Gracza György a kormánynak Szegedre 
való menekülését Haynau bevonulását a fővárosba beszéli 
el a nála megszokott elevenséggel. A füzet egykorú képei 
ezek: Melléklet: Kossuth Lajos németnyelvű levele Guyon 
Richárd tábornokhoz. Képek: Kossuth tudósítása 1849. 
július 2-iki komáromi csatáról. Losonc város elöljárósága 
1849. augusztus 8-án kényszerítő parancs folytán körmei-
vel ássa ki sírjaiból az elesett orosz harcosokat. Falra-
gasz 1849-ből. 

** Balzsam cím alatt Kovács Andor hernádvécsei 
ev. lelkész házi imádságos könyvet írt, melyet Zelenka 
Pál tiszakerületi ev. püspök következő ajánlattal látott el. 
»Ezt az imakönyvet, evangéliumi magas hitű és vallásos 



mély érzelmű fiatal lelkész szárnyalni tudó szép lelkének 
első zsengéjét ajánlom evangéliumszerű két egyházunk, az 
ágost. hitv. evang. és evang. ref. egyházak híveinek meg-
szerzésre és lelki használatul Ajánlom pedig nemcsak 
azért, mert ezen imák béltartalma, alakja és terjedelme 
szerintem a fohászra kelni tudó lelkek vallásos igényei 
kielégítésére alkalmas, hanem s főleg azért, mert kiváló 
szaktekintélyek: Szász Károly nagynevű püspök, író és 
költő, Sántha Károly és Kemény Lajos egyházi költőink 
és imaszerzőink előttem fekvő írásbeli bírálata azok felől 
előnyösen nyilatkozik*. Lesznek benne vasárnapi, hétköz-
napi, reggeli, és estéli, ünnepi és az élet koraihoz és 
viszonyaihoz alkalmazott imádságok. Megjelenik pünkösd 
ünnepére, kiadója Ferenczi B. miskolci könyvkereskedő. 
Bolti ára vászonkötésben 80 kr., fekete bőrkötésben 2 frt. 
Terjesztők 10°/0 kedvezményben részesülnek. Megrendelések 
Ferenczi B. kiadóhoz Miskolcra intézendők. 

** »Erkölcsi Kérdések* című munkára hirdet elő-
fizetést Bodnár Zsigmond egyetemi magántanár. (Buda-
pest, X. Család-utca 5. szám.) Felhívásából kiemeljük a 
következőket. Az erkölcs kérdése foglalkoztatja ma az 
emberiség elméjét. Mindnyájan érezzük, hogy tovább nem 
maradhat meg a mai bomlott társadalom; hogy vissza 
kell térnünk az erény, a becsület, a tisztesség uralmához: 
de hogy mi módon történjék ez az erkölcsi átalakulás; 
mi az oka mély sülyedésünknek; honnan, kitől remélhetni 
újjászületésünket : még ma kevesen tudják. E kérdésekkel 
foglalkozik munkám, melynek egyes fejezetei: I. Erkölcsi 
sülyedésünk okai. II. Az elvek szüksége. Legfőbb elv az 
Isten. III. A soeialismus. IV. A nő. V. A jogi élet. VI. A 
bűntények szaporodása. VII. Az idealismus a jog terén 
1815 körül. VIII. A politika és morál. IX. A színjáték 
törvénye. X. Renan. XI. Heine Henrik. XII. Deák Ferenc. 
XIII. Engedelmeskedjetek ! A mű pár hét múlva jelenik 
meg. Előfizetési ára 1 frt. Hat példány után a t. gyűjtő-
nek egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. Az előfizetési díj 
nevemre (X., Család-utca 5. sz.) küldendő. 

E G Y HÁ Z. 

A nagy-szalontai egyházmegye április 21-én 
tartotta közgyűlését N.-Szalontán Szélt Kálmán esperes 
és Tisza Kálmán gondnok elnöklete alatt. A közgyűlésnek 
érdekes személyi mozzanata volt, három Tisza jelenléte. 
Tisza Kálmán, az ősz főgondnok, ki egyházmegyéje kor-
mányzásában miniszter korában is példás pontossággal 
részt vett s részt vesz most is. Ott volt Tisza István gróf, 
ki korábban jegyzője, jelenleg tanácsbirája a nagy-szalontai 
egyházmegyének, melynek ülésein magvas felszólalásaival 
tűnik ki. Végül ott volt Tisza Kálmán gróf, a főgondnok 
hasonló nevű fia, ki mint az egyházmegye aljegyzője, 
most tette le hivatali esküjét, csinos beszéd kíséretében. 
A fiatal grófokat kiváló atyjuk mellett örömmel látjuk 
egyházunk közügyei körül. Vajha az egyházi buzgóság és 

áldozatkészség, mely főúri családainkat régebben oly 
előnyösen jellemezte, fokozott mértékben nyilatkoznék a 
fiatalabb generatiókhan, melyeknek buzgó tevékenységére 
oly nagy szüksége van a hitközöny és szektáskodás által 
megviselt közegyházunknak ! 

A bihari ev. ref. egyházmegye a napokban tar-
totta Szabó Károly esperes, egyházi elnök és Ritsok Zsig-
mond ítélőtáblai elnök elnöklésével közgyűlését. Az esperes 
évi jelentése szerint a valláserkölcsi élet terén fejlődés 
mutatkozik, bár a szektáskodások miatt itt is sok nehéz-
séggel kell küzdeni. Az egyházmegye iskolaügye elég jól 
áll, bár nagy szegénységgel küzdenek az egyházközségek. 
A tanítói fizetések megjavítása és a korpótlékok rendsze-
resítése végett a legtöbb gyülekezet itt is igénybe veszi az 
állam segélyét. Az egyházmegye mult évi bevétele 52,588 frt, 
kiadása 47,671 frt volt. A nagyváradi leány internátus 
szervezeti szabályait elfogadták. Az internátust Őszszel 
nyitják meg. — A nagybányai egyházmegye átiratát a 
lelkészek legkisebb fizetésének 800 frtban leendő megálla-
pítását illetőleg pártolták. A gyűlésen még számos belső 
ügyet intéztek el. 

A debreceni nagy templom renoválása. A tör-
ténelmi nevezetességű nagy templom javításra szorul. 
Külső, belső fala megvedlett, több helyt repedés van rajta, 
melynek egyik-másika még a 30-as években pusztított 
földrengés idején keletkezett, tetőzete is itt-ott megromlott 
s tornyai megkoptak. A presbyterium már régebben ter-
vezte megújítását, most végre terve kiviteléhez is hozzá-
fogott. Az egész torony, templomra kiterjedő reparációk 
szakértői vizsgálat alapján 21,845 frt 22 kr költséggel 
irányoztattak elő. Erre nézve a fedezet már jó részben 
meg is van. A munkálat nemsokára kezdetét veszi, és a 
vállalkozónak ez évi nov. 1-éig be kell fejeznie, addig a 
templomban az istenitiszteletek szünetelnek. («/.) 

I S K O L A . 

Elnökök az érettségi vizsgálatokon. Szász Ká-
roly dunamelléki püspök a dunamelléki egyházkerület 
főgimnáziumaihoz Budapestre Farkas József theol. tanárt, 
Halasra Fetri Elek theol. tanárt, Kecskemétre Baksay 
Sándor solti esperest, Nagy-Kőrösre Ádám Kálmán kecs-
keméti esperest nevezte ki az érettségi vizsgálatok elnö-
keivé. A vizsgálatok június második felében tartatnak meg. 

Kormányképviselők az érettségi vizsgálatokon. 
A közoktatásügyi miniszter prot. főgimnáziumaink f. évi 
érettségi vizsgálataihoz a következő kormányképviselőket 
küldte ki. Budapest (ref. főgimn.) Csiky Kálmán, Buda-
pest (evang. főgimnázium) Fröhlich Izidor, Halas Ilosvay 
Lajos, Kecskemét Tóth Lajos, Nagy-Kőrös Csiky Lajos, 
Miskolc György Endre, Sárospatak König Gyula, Rima-
szombat Szöts Farkas, Pápa és Csurgó Hegedűs István, 
Debrecen Beöthy Zsolt, Máramaros-Sziget Géresi Kálmán, 
Hódmezővásárhely Farkas József, Szatmár Vámossy Mi-



hály, Kisújszállás Csiky Kálmán, Mező-Túr Kenesssy Béla. 
Zilah Székely György, Kolozsvár és Szászváros Szádeczky 
Lajos, Marosvásárhely Szinnyey Gerzson, Székely-Udvarhely 
Öreg János, Nagy-Enyed Ballagi Aladár, Sepsi-Szent-
György Ballagi Géza, Pozsony Pecz Vilmos, Selmecbánya 
Hörk József, Sopron Asbóth Oszkár, Szarvas Horváth 
Ödön, Igló és Késmárk Klein Gyula, Eperjes és Nyíregy-
háza Pecz Gedeon, Rozsnyó Góbi Imre, Nagy-Szeben és 
Brassó Heinrich Gusztáv, Segesvár és Medgyes Schneller 
István, Beszterce Böhm Károly, Kolozsvár (unit. főgimn.) 
Kuncz Elek. 

A miskolczi ref. felsőbb leányiskola nyilvá-
nossági joga. A miskolci ref. egyházközség nagy áldo-
zatok árán egy mintaszerű felsőbbfokú leányiskolát tart 
fenn, mely dacára annak, hogy élén kitűnő képzettségű 
igazgató áll és tekintélyes oklevéllel biró tanári testület 
működik benne, mindeddig nem bírta kivívni a nyilvá-
nassági jogot. Minap a minisztérium kiküldöttjeként Berecz 
Antal miniszteri biztos járt itt, a ki Kun Bertalan püspök 
vezetése alatt az intézetet behatóan szemügyre vevéns a 
tapasztalt dolgokkal annyira meg volt elégedve, hogy azt 
a kijelentést tette, hogy közvetlenül a vallásügyi minisz-
ternek a legkedvezőbb előterjesztést fogja tenni. Az állam-
segélyt is kilátásba helyezte. Remélhető ezután, hogy a 
nyilvánossági jog nem fog sokáig késni. 

Diákok kongresszusa tartatott a mult héten Nagy-
váradon, melynek értelmisége élénk érdeklődést tanúsított 
a hazai főiskolai ifjúság társadalmi tevékenysége iránt. 
A kongresszus díszelnöke, Schlauch bibornok a tudomány 
erkölcsi hivatásáról tanulságos megnyitó beszédet mondott, 
mely Lapunk mai tárcájában olvasható. Jelen volt a kong-
resszuson Szabolcska Mihály költő papunk is, kinek fel-
olvasása (mutatványok nem szokására megjelenő újabb 
költeményeiből) nagy tetszésben részesült. A kongresszus 
matinéval és más társas ünnepekkel volt egybekötve. 

Tanítóképességi vizsgálatok. A debreceni ev. 
ref. tanítóképezdén f. hó 27—29. napjain tartattak az 
idei képesítési vizsgálatok Kiss Áron püspök elnöklete 
alatt. A vizsgálatra 27 ifjú jelentkezett, kik az írásbeli 
vizsgákat sikeresen állották ki, de a szóbelin néhányan 
elbuktak. A vizsgázók között volt három nő is. 

A debreceni kollégiumból. A főiskolai tanárok 
folyamatban lévő fizetésrendezése ügyében ismét újabb 
lépések történtek. A szellemi és anyagi ügyek vezetésével 
megbízott küldöttség albizottságának idevonatkozó s Karai 
Sándor jegyző által készített memorandumát kinyomatták, 
s tanulmányozás végett szétküldötték. E tárgyban az 
egyházkerületre javaslatottevő újabb gyűlés május hó 6-án 
lesz. Úgy latszik a fizetésrendezésnél a sürgősség szem-
pontja lesz irányadó s mindenekelőtt a korpótlékokat fog-
ják visszamenőleg s a másutt töltött szolgálati évek be-
számításával rendezni. Erre a fedezet már megvan (.J.) 

EGYESÜLET. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság első 

vándorgyűlésére, mely május 19-dikén Pápán tartatik, a 
napokban küldettek szét a meghívók. A meghívón a köz-
gyűlés programmja (melyet immár közöltünk), az 1896. 
évi számadás és az 1897. évi költségvetés főbb adatai 
olvashatók. A Társaság 1896. évi összes bevétele 6276 frt 
43 kr., kiadása 5662 frt 58 kr., fölöslege 613 frt 85 kr. 
A Társaság összes vagyona 53,479 forint 47 kr., miből 
30,900 forint a pártfogó és alapító tagok kötvényein van 
elhelyezve. Ebből a vagyonból 3383 frt 54 kr. a Károli-
alapra esik, melyből a népszerű vallásos kiadványok 
(Koszorú és Házi Kincstár) költségeit fedezi a Társaság. 
Az 1897. évi költségvetésben a szükségletet 5997 forint 
92 krra, a fedezetet 5905 frt 50 krra előirányozta a Tár-
saság pénzügyi bizottsága. E szerint a folyó évre. ha csak 
a hátralékok pontosabban be nem folynak, 92 frt 42 kr. 
deficit mutatkozik. A deficit kikerülése végett múlhatatla-
nul szükséges, hogy a Társaság tagjai minél pontosabban 
fizessék be tagdíjaikat, a hátralékokat pedig lehetőleg tel-
jesen törleszszék. — A M. P. I. T. igazgató választmá-
nya f. hó 6-án esti 6 órakor a ref. főgimnázium könyvtár-
termében (Lónyay u. 4. sz. II. em.) ülést tart. Tárgyak: 
Jelentés az 1896- évi számadás-vizsgálatról és az 1897. 
évi költségvetésről. — Albizottság előterjesztése a Magya-
rázatos Biblia ügyében. — Jelentés a »Koszorú« 1896-ik 
évi folyamáról. — Jelentés a pápai közgyűlés előkészí-
téséről. — Folyamodványok. — Eshetőleges indítványok. 

Az országos protestáns árvaegylet 1897. április 
20-án, d. u. 4 órakor az ágost. evang. iskola-épületben 
(Sütő-utca 5. szám, II. emelet) tartja ez évi rendes köz-
gyűlését. Tárgysorozat: 1. Választmányi jelentés az egy-
letnek 1896. évi működéséről. 2. A számvizsgáló bizottság 
jelentése. 3. Az 1897. évi költségvetési előirányzat meg-
állapítása. 4. Az 1897. évi számvizsgálók választása. 
5. Választmányi tag-választás. 6. Netáni indítványok. 

A budapesti ref. i fjúsági egylet pénteken, má-
jus 7-én, d. u. öt órakor, az ág. ev. egyház Deák-téri 
dísztermében 2, 1 és fél korona belépti díjjal felolvasó és 
zeneestélyt tart, következő érdekes programmal: 1. Haydn : 
vonós négyes. Előadják: ifj. Schmitt G. (I. hegedű), Gutt-
mann J. (11. hegedű), Bolté T. (mély h.), Humphreys R. 
(gordonka). 2. Várady Antal: Hallelujah! Szavalja Lász-
lófalvi Eördög Árpád joghallgató. 3. Részlet a Paulus-
oratoriumból. Énekli id. Schmitt G. mérnök. Zongorán 
kiséri ifj. Schmitt G. 4. Ábrányi Emil: Jézus karácsony-
fája. Szavalja Katona Ernő szigorló jogász. 5. a) A ván-
dor (Schubert-dal, Liszt Ferenc átiratában); b) Raff Ri-
gaudon. Zongorán előadja Hundt irma kisasszony, zene 
akadémiai növendék. 6. Budapest és az evangelium. Irta 
és felolvassa Szabó Aladár, theol. tanár. 



GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Nagy Sándor , ágyai ev. ref. lelkész ápril 6-án 

agyszélhüdésben hirtelen elhunyt Csiha Márton erdőhegyi 
lelkész házánál, a hol látogatóban volt. Buzgó pap volt, 
nagy tevékenységgel forgolódott hivatalában, melyben 
mégis sok kellemetlenség érte, mert előadásának hangját 
és formáját nem tudta mindig jól eltalálni. Sokat, egész 
szenvedélylyel küzdött az egyházában rohamosan terjesz-
kedő baptisták és nazarénusok ellen. Türelmetlensége 
•azonban csak olaj volt a tűzre. Számos cikket írt az egy-
házi lapokba, a mi lapunknak husz évig volt állandó 
munkatársa, de az utóbbi években a debreceni laphoz 
pártolt. Eleme volt az írás s az egyházi közigazgatás és 
a tanügy köréből figyelemreméltó cikkeket is írt. Cikkeit az 
egyházáért való lángoló szeretet jellemezte, de a hitélet 
belső világa iránt kevés érzéke volt s kivált az utóbbi 
időkben, bizonyos forrongó szenvedély és elkeseredés 
hangja vonult át cikkein. Még munkabíró korában ragadta 
el váratlanul a halál. Özvegye és nyolc korai árvaságra 
jutott gyermeke siratja benne a legjobb férjet és apát 
Nyugodjék békével! (J.) 

f Véghely Dezső Veszprém vármegye alispánja, 
az egyházi közigazgatás és a történettudomány tekinté-
lyes alakja április 22-dikén Abbáziában rövid szenvedés 
után 56 éves korában hirtelen elhunyt. 1841-ben Vesz-
prémben született régi nemesi családból, mely Szentkirály-
Szabadján lakott. A család a reformáció latinos szokása 
szerint Wechelius-ra változtatta nevét és csak 1848 óta 
használja régi magyar nevét. Apja, Véghely Imre, Vesz-
prémmegyének 1861-ben jegyzője s 1867-től 1872-ig első 
alispánja; anyja Pázmándv-lány Kömlődről, Komárom-
megyéből, közeli rokona Dénesnek, a 48-iki képviselőház 
elnökének. Középiskoláit Pápán, a reform, kollégiumban 
végezte s állandóan Vály tanárnál lakott, kinek magas-
műveltségű neje. Jókai Eszter, Jókai Mór nénje volt sok 
éven át nevelője. Itt egy időben tanult Molnár Aladárral, 
Eötvös Károlylyal, Tbaly Kálmánnal, kikkel vetélkedve 
látogatta a képzőtársulatot hírneves tanárok vezetése alatt, 
a minők Tarczy Lajos fizikus, Bocsor István historikus, 
Kerkapoly Károly filozófus stb. A jogot a budapesti egye-
temen hallgatta s 1862-ben fejezte be. Már ekkor élénk 
hajlama volt a magyar históriai s archeológiai kutatás 
iránt. A Schmerling rendszer alatt ügyvédkedett s tör-
téneti buvárlatokba merült. 1867-ben Veszprém váro-
sának, majd az 1875-iki fúzió után Veszprém megyé-
nek főjegyzőjévé s 1876-ban alispánjává választatott. 
Főként alispáni hivatásának, történeti kutatásainak élt, de 
az egyházi élet iránt is tanúsított érdeklődést. Mint Vesz-
prém városának főjegyzője, megírta a város történetét. 
1885-ben a megye közönsége a megye monographiájának 
megírásával bízta meg. E munkát azonban nem készíthette 
el. E célból gyűjtött adatai óriási terjedelműek, történeti 
könyvtára s okirattára roppant becsű. A régi magyar ok-
iratok latin írásának ő volt az országban egyik elismert 
legjobb olvasója. A közigazgatás terén többször komolyan 
bírálták, de ennek ellenére három ízben újból egyhangú-
lag alispánná választották. Tisza Kálmán fölötte kedvelte 
s a közigazgatási reform kéedéseiben ismételten ankétre 
hívta Budapestre. Az egyházi életben is jelentős szerepre 
jutott. A veszprémi egyházmegyének gondnoka, a debre-
ceni és budapesti zsinatnak tagja volt s a konventen is 
több ízben képviselte egyházkerületét. E mellett a pápai 
főiskola igazgató tanácsának is tagja volt. A történelmi 
társulatnak buzgó tagja s régóta választmányi tagja s 

mint ilyen, a társulat kutató kirándulásaiban 30 év óta 
mindig tevékeny részt vett. Halála érzékeny vészteség nem-
csak derék családjára, hanem a közügyre nézve is, mely-
nek kipróbált munkása volt. Áldás emlékére! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Körös-Tarcsán Szabó János 

esperes helyére, ki május 1-én új állására, H.-M.-Vásár-
helyre költözött, a gyülekezet tagjai i f j . Szabó János 
kunágotai lelkészt, volt lelkészök fiát választották rendes 
lelkipásztorukká. — Fényes-Lükén (Szabolcsúi.) a napok-
ban iktatták be hivatalába Szabó Imre volt karcagi se-
gédlelkészt, a gyülekezet új lelkipásztorát. — A bereg-
megyei Asztély egyházközség lelkészévé Rothe Lajos 
segédlelkész választatott meg. — Máthé Elek dunavecsei 
rendes lelkészt mult vasárnap iktatták be hivatalába. — 
Balla Árpád Duna-Patajra választott lelkipásztor, vala-
mint az utódjává választott szigetszentmiklósi új lelkész, 
Kardos János e hó 2-án foglalja el hivatalát. — Szol-
noki Gerzson, Hajdú-Böszörményre egyhangúlag választott 
lelkészt, kinek választását az egyházmegyei biróság meg-
semmisítette, a tiszántúli egyházkerület időszaki bírósága 
a hajdú-böszörményi állásban ítéletileg megerősítette. — 
Pazar Kálmán nagyváradi segédielkészt a szifágymegyei 
szarvadi ref. egyház egyhangúlag lelkészszé választotta. 

* A gyermekek vallása és a házasfelek élet-
kora. Egyik állami anyakönyvi felügyelő fölvilágosítást 
kért a belügyminisztertől arra nézve, vájjon a születendő 
gyermekek vallására nézve megegyezésre léphetnek-e oly 
házasuló nők, a kik tizennyolcadik életévüket még be nem 
töltötték? A miniszter akként válaszolt erre a kérdésre, 
hogy az új házasuló hajadonok, a kik a 18-ik évet még 
nem töltötték be, szintén jogosítva vannak a házasság 
megkötése előtt megegyezésre lépni a születendő gyerme-
kek vallására nézve, mert az iiy megegyezésre lépő háza-
sulok életkora tekintetében sem az 1794: XXXII., sem 
az 1895: XLII. t.-c. nem állít korlátokat. 

P á l y á z a t . 
A miskolci ág. hitv. evang. egyházközségben rendes 

lelkészségre történt eltávozás folytán a segéd,lelkészi állás 
megüresedett, és az próbatét után. közgyűlésen, választás 
által fog betöltetni. 

A segédlelkész teendője: a lelkészi iroda vezetése, 
a lelkészi összes teendőkben, s munkatorlódás esetében a 
püspöki irodában is segédkezés; javadalma: két szobás 
bútorozott lakáson kívül hétszáz forint (700 frt) kész-
pénzfizetés. 

Jelentkezés e helyre az alólírtnál történik. Gyakor-
lott lelkészek előnyt nyernek. 

Miskolcon, 1897. ápril. 15-én. 
Zelenka Pál, 

2—3 lelkész 
HORNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



Szerkesztősége: 
XX. kerület, Pipa-utca 23. szám, h o v á a kéz i ra tok 

c imzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d í jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Klíífizetési Ara : 

Fé lév re : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

JEr/yes szám ára ÜO kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Anyagi bajaink. 
Habár majdnem mindnyájunknak közös meg-

győződésünk, hogy egyházi életünk színvonala 
és ereje nem kielégítő, de az okok keresésében 
mégis különböző irányban indultunk el s ehhez 
képest az orvosszerek alkalmazandóságára nézve 
is különböző véleményben vagyunk. A többség 
véleménye — azt hiszem, hogy a többséget kon-
statálni lehet — anyagi bajainkban keresi s ta-
lálja meg betegségünk csiráit s ehhez képest 
a lelkészek nagy fizetésétől, az egyházi adó be-
szállításától feltétlen sikert remél az egyházi 
élet fellendülésében s reméli, hogy a protestan-
tismus régi vezérszerepét visszanyeri társadal-
munkban. A kisebbség, ide tartozom magam is, 
a szellemi fogyatkozásokra helyez nagyobb súlyt, 
habár elismeri azt is, hogy sok és sürgős teen-
dőink vannak az anyagiak terén is. 

Tudom, hogy »paupertas magna meretrixcc; 
tudom, hogy általános szegénységünk tarthatlan 
helyzetet hozott létre egyházunk némely vidé-
kein ós némely köreiben, de mégsem állhatok 
azok közé, kik a fényes anyagi existentiától csu-
dákat várnak. Ha a vagyon tenné az egyházi 
életet erőssé, úgy mi ma már nem is léteznénk; 
elnyelt volna a r. katholikus egyház bennünket 
mindenestől fogva. Hogy pedig lelkészeink anya-
gilag biztosított helyzete, még ha átlag 1500 frt 
jövedelmük volna is, nem tartana meg a szét-
zülléstől, bátran hivatkozhatom azon nagy egy-
házakra, a melyekben 1—5000 frt lelkészi java-
dalom mellett a közegyházi élet alatta áll a 
szegény kis egyházközségekének. A szegénység 
ugyan elegendő morális erő hiányában teljesen 
erkölcsi posványba sülyeszt, de a vagyoni jólét-
tel nincs semmi okozati összefüggésben az er-
kölcsi emelkedettség, a kötelességérzet, a hivatás 
betöltése. Sőt a történelemnek tanúsága szerint 
úgy a régi, mint közelmúltban, valamint a jelen-
ben is, a gazdasági föllendülés, a közvagyonos-

ság emelkedésével együtt jár a morális deca-
dentia, hacsak a valláserkölcsi életnek ápolására 
szinte emberfeletti munkát nem fordít a társa-
dalomnak ez iránt még érzékkel bíró kisebb, 
sokszor igen kis része. Magyar társadalmunkban 
épen a mi protestáns egyházunktól várom én, 
hogy amaz erkölcsi kovász legyen a jelenben, 
a mi volt 2 — 3 száz évvel ezelőtt. Csakhogy a 
mint a múltban sem gazdagságunkban volt erőnk, 
ma sem hiszem, hogy szegénységünk megszűnése 
eloldjon bennünket arról a vontató kötélről, me-
lyen ma bennünket a társadalom egészségtelen 
iránya nolle-velle visz magával. 

Ugy vélem, hogy a valláserkölcsi erőkar 
az archimedesi pont, melyből a világot ki lehet 
mozdítani a helyéből, az anyagi helyzet minő-
sége pedig legfelebb egy-két arasznyival növeli 
vagy csökkenti az erőkar hosszát, így könnyebbé 
vagy nehezebbé teszi, de sem el nem végzi, sem 
meg nem akadályozza a munkát. Itt van felfo-
gásunkban a főkiilönbség, azok között t. i., a kik 
az egyházi adó leszállításától, a lelkészi javadalom 
emelésétől várják a szellemi eredményeket is és 
azok között, kik az egyház felvirágozását vallás-
erkölcsi megújhodásunktól remélik. Az előbbiek 
a dolog természeténél fogva kedvezőbb fogad-
tatásra találnak ugyan a többségnél, mint az 
utóbbiak, ele a fentemlített két tényező becse 
soha sem függött attól, hogy egyik vagy másik 
mellett van e a többség. 

Mint a már elmondottakból kitűnik, én is 
súlyt helyezek az egyház vagyoni viszonyaira, 
habár ezt másodsorban teszem is. És ópen azért 
előttem sem közönyös, hogy lelkészeinknél meg 
van-e a tisztességes megélhetés lehetősége, és 
egyházunk tagjai nincsenek-e az egyházközségi 
szervezet fentartásánál túlságosan megerőltetve, 
egyházi adóval túlterhelve. Tudjuk, hogy amaz 
lelkészeink egy tekintélyes részénél nincs meg; 
emez pedig nagyon sok, főleg kisebb egyházban 
szinte elviselhetetlen. 



A lelkészi fizetéseknek 600, illetőleg 800 fo-
rintra való kiegészítésére az állam nyújt egyhá-
zunknak nem sokára segítséget, A mint nem 
régen értesültünk, az idevonatkozó törvényja-
vaslat már készülő félben van. Tekintettel épen 
arra, hogy ily törvényjavaslat készül, de felőle, 
sem alapelvét, sem részleteit illetőleg semmi tu-
domásunk nincs, nagyon nehéz e kérdéshez 
hozzászólani, akár magát az államsegélyt érintse 
is e hozzászólás, akár pedig általában a lelkészi 
fizetések rendezését. De mert az utóbbit illetőleg 
némi hiányos tájékoztató adatok vannak rendel-
kezésünk alatt, azért egy kis futólagos áttekin-
tést én is vethetek e kérdésre. 

A magyar ev. ref. egyházközségeknek van 
89,007 k. hold földjük, melyeknek jövedelme 
á 15 korona (ezt az átlagot a tiszántúli egyház-
kerület egyházi értekezletének függelékéből vet-
tem) 667,552 frt. Ez összeg 2000 egyház között 
elosztva, egyre esik 3338 forint, tehát oly szám, 
mely a belhivatalnokok fizetésétől eltekintve, ok-
vetlen elegendő az egyházak egyéb szükségeinek 
fedezésére. 

Van átlagban 2000 lelkészünk, 2500 taní-
tónk. Ezeknek ellátására szükséges a lelkészeket 
a 1000, a tanítókat á. 400 forintjával számolva 
(annyit veszek fel, tekintettel arra, hogy ha ez 
összeg az átlagnál kisebb volna, az az államtól 
már eddig folyósított fizetéspótlék s folyósítandó 
korpótlékkal azon jóval túl emelkedik) 2.000,000 
+ 1.000,000=3.000,000 frt évenként. Ennek fe-
dezetéül szolgált eddig a) 52,238 k. hold föld, 
á 7 frt 50 kr., összesen 391,725 frt jövedelem-
mel és b) 2.250,000 lélek után á 0"92 forint (a 
tiszántúli egyházkerület adata) 2,069,500 forint, 
összesen 2.461,225 forint, a mi körülbelül meg-
felelt a 800 forintos lelkészi fizetés-átlagnak és 
a 350 forintos tanítói fizetés-átlagnak. A hiány 
tehát 548,775 frt a fentebbi felvételnél. 

Az most már a kérdés, hogy ezen hiányt 
s aj a t erőnkből fedezhetnénk-e vagy nem? A fele-
let igenlő. S a mód az egyházi adónak emelése, 
lélekszám után 1 frt 25 krra, a mikor e címen 
2,800,000 forintnál több jönne be, de egyúttal a 
fentebbi szükséglet fedezetét is találná. 

A nehézséget csak az képezi, hogy eddig 
is az egyházi adóval való túlterhelés ellen panasz-
kodtunk s így újabb emelés igazságtalannak 
látszik. 

De talán csak »látszik«. Mert az egyházi 
adó átlaga lélekszám után (a tiszántúli egyház-
kerületet véve szemügyre) 90—92 kr. tehát épen 
nem nagy összeg, s a mit helyette felvettünk, az 
.1 frt 25 kr., szintén nem az. Ez utóbbinak kul-
csa az állami egyenes acló 20%-a. Ugyanis az 
állami egyenes adók lélekszám után több mint 

6 frt átlagot adnak ki s így számításunk szerint 
ez átlagot 6 frtba véve, a 20% 1 frt 20 krt ad 
ki, a mi magában is elegendő. 

Ezen hozzávetésekkel azonban nem propo-
ziciókat tettem, hanem egyszerűen azt akartam 
kimutatni, hogy mi épen nem állunk oly rosszul 
anyagilag, mint ezt közönségesen feltüntetni szok-
ták. Ennek bizonyítására szolgáljanak még a 
következő adatok is: A fentebbi számításba nin-
csenek bevéve a tandíjak, a melyek pedig a ta-
nítói fizetéshez járulnak s egy növendék után 
á 1 frttal számolva, több mint 200,000 frtot 
tesznek ki. Továbbá, ha magasnak látszik is a 
15 korona jövedelem kat. holdanként a földek 
után, tudnunk kell azt is, hogy a jelentő ívek 
adatai ennyinek felvételét biztosan megengedik 
már csak azért is, mert sok helyen kataszteri 
tiszta jövedelmet mutatnak ós így is vétettek 
számításba. Végre nem szabad azt sem felejtenünk, 
hogy a jelentő-ívek adatai a szükséglet felmuta-
tásánál igen sok helyt túloznak és feltétlenül nem 
megbízhatók. Legkevósbbé épen a belhivatalno-
kok -fizetésének feltüntetésénél hitelesek ez ívek. 
Azonban azt is be kell vallanunk, hogy a jelentő-
ívek adatai általánosságban még is arra tekin-
tettel, hogy az egyházi adó megosztása roppant 
aránytalan és ez kiegyenlítést csakis úgy nyer-
het, ha a valódi szükségletnél nagyobbra számí-
tott tótelek ilyen kiegyenlítésekre fordíttatnak, 
t. i. az egyházi adóval túlterhelt hívek adóterhe 
leszállíttatik. 

A felsorolt ós igazolt adatokból azon követ-
keztetést vonhatjuk el, hogy általánosságban ná-
lunk egyházi adóval való túlterheltség miatt pa-
naszkodni nem lehet és hogy saját anyagi erőnk 
is elegendő lenne lelkészi javadalmainknak 1.000, 
sőt 1200 frt átlaggal való rendezésére, ha még 
be lehetne nálunk hozni a lelkészi járadékok 
közös kezelését. Ez egészen más szempont alá 
esik, mint az egyházak vagyonának központi 
kezelése, ezért jogi tekintetben nem lehet ellene 
ugyanazon kifogásokat emelni, épen úgy nem 
financialis szempontból sem, mert a lelkészi já-
radékok közös kezelése semminemű pénzügyi 
művelettel nincsen egybekötve, mint lenne az 
egyházak tőkevagyonának (mert csakis ilyet le-
hetne központilag kezelni) bankszerű kezelése. 
Erre nem is tudunk konkrét példát felhozni, 
hogy valahol megvalósult volna, míg amaz Ba-
clenben és Hessenben életbe van léptetve. A 
központi lelkészi pénztár jövedelmét az egyház-
községek ily címre eső szolgáltatásai képezik az 
állam által ugyanazon célra 5 — 5 évre megsza-
vazott segélylyel együtt. Az államsegély Baden 
•41 millió márkás költségvetéséből 200,000 márka 
az 580,000 főből álló prot. egyháznak, míg ITes-



senben a 18 millió márkás költségvetésből esik 
ugyanannyi a prot. egyházra, melynek lélekszáma 
650,000 körül van. Baden többsége katholikus. 
Ilessené protestáns. Ilogy az egyházi adó besze-
dése kik által történik, pozitiv adatra hivatkozva 
nem tuclom megmondani, de előttem úgy látszik, 
hogy az állam szedi be s szolgáltatja az egy-
háznak át. 

A fentebbi módszerre nem lehet azon kifo-
gást felhozni, hogy az a mi állami és egyházi 
alkotmányunk mellett megvalósíthatlan, mert az 
indifferens államtól és independens egyháztól el-
tekintve minden szervezetnél alkalmazható, sőt 
a mi az államot illeti, ha már egyszer segélyezi 
az egyházat és ezen segélyezés tényleges effec-
tuálását is figyelemmel akar ja kisórni, erre köny-
nyebb mód, mint a leírt, alig lehet. 

Csakhogy a lelkészi járadékok központi keze-
lése épen nem képzelhető a mi egyházi adó-
r e n d s z e r ü n k mel le t t . Nálunk nem az átlag teher 
sok. lianem ennek eloszlása egyenlőtlen. E g y h á z i adó 
rendszerünk a legtöbb helyen ma is a párbér, 
a mi peclig a magán kegyuraság nélkül nem is 
válhatik be. Sok helyen behozták már nálunk 
az osztályadót, mely az egyháztagok vagyoni és 
kereseti viszonyaira tekintettel nagyobb adóval 
róvja meg a tehetősebbeket, míg a párbér min-
den, akár szegény, akár gazdag pártól egyenlő 
mennyiségű adót követel. Ennek tudományos 
alapja a viszonylagos adóelméletben van, mely-
nek egyidőben magp.m is híve voltam, amabban 
peclig, legalább részben, az általános adóelmélet 
érvényesül, mely az adót nem viszontszolgálta-
tás, hanem kötelesség gyanánt tekinti s minden-
kitől a tehetségének megfelelő kötelesség telje-
sítését kívánja. Az ág. evangélikusok egyházi 
törvénykönyve ez utóbbi alapra lépett, midőn 
személyes és vagyon utáni egyházi adót ír elő 
(250—261. §.). A személyes adó osztály-adó, 
melynek maximuma 25 frtban van megszabva; 
a vagyon után vetett adó az állami egyenes 
adók után. vtett %-okban szedhető, s itt nincs 
maximum megszabva. A mi egyházi törvényünk 
246. § a megengedi ugyan az osztályadót, de 
mert behozatala a 253. §. szerint az egyházköz-
ség jó tetszésétől függ, a legtöbb esetben igen 
nehezen, vagy sehogy sem foganatosítható. 

Hogy az egyházi adó megoszlása arányos 
legyen a teherviselési képességgel, ezért elvben 
ki kell mutatnia jövőben egyházi törvényköny-
vünknek, hogy a párbérrendszer legfelebb ott 
tar tható fenn, a hol ezen adózási alapon akkor 
is megél az egyház, ha a párbér az alája vetett 
legszegényebb adózó vagyoni erejét sem halad-
hat ja túl, vagyis 1—2 frtnál nem nagyobb. Kü-
lönben leghelyesebb volna eltörölni, a mikor 

helyébe a vagyon arányában álló, lehetőleg osz-
tályadó állíttatnék. Lehet a párbér t az osztály-
adóval is kombinálni, avagy lehet az ág. evan-
gélikusok szabályzatát is elfogadni azzal a ki-
egészítéssel, hogy az állami egyenes adók után 
vethető Vo-ok maximuma megállapíttassék. Osztáy 
gyanánt szolgált sok helyen a föld vagy ház is, 
de ha már reformot akarunk, tegyük egyönte-
tűvé s szolgáljon osztályul az állami egyenesadó. 

Az én lelkészkedésem idejében egyházköz-
ségem adórendszere a következő vol t : a) sze-
mélyes adót fizet minden 24 évét betöltött egy-
háztag 50 krajcárt , b) a vagyon aránylagos adó 
kulcsa : I. oszt. 0 — 5 frt egyenes adó után en 
nek 25%-a, II. oszt. 5—10 frt után 20%, III oszt. 
10—20 frt után 15%, IV. oszt. 20—50 frt után 
10%, V. oszt. 50—100 frt után 5%, VI. oszt. 
100 frton felül 3°/ 0. E kulcsot indokolttá az tette, 
hogy egyházközségem tagjai túlnyomólag sze-
gények voltak (a gazdák közül csak egy volt, 
ki 60 frt állami egyenes adót fizetett, a legtöbb 
5—20 frt között) s egy terjedelmes nagy úri 
birtok tulajdonosa volt egyházközségünk főtáma-
sza. A leszálló %-ok elejét veszik azon veszély-
nek, hogy egy nagyobb birtoktest urának vallás 
változtatása az egyház létét megingassa. Ezért 
tehát oly helyeken, hol általánosan jó módban 
vannak a hallgatók, nagyobb birtoktest után 
házi adó, nem levén olyan, nem vetendő, az 
egyenlő % is beválik, vagy az osztályok határá t 
jobban ki lehet tolni. Egyöntetű kulcsot a zsinat 
csak akkor állapíthatna meg, ha az egyházi adót 
központi kezelésbe venné; a nélkül az egyenlő 
kulcsnak semmi értelme nincs. 

Az egyházi adónak terhes voltáról leginkább 
a f.-baranyai egyházmegyéből hallunk szomorú 
híreket, hol az egyháznak fentartási alapja majd-
nem kizárólag a párbér alakjában fizetett egy-
házi adó. És ha megfigyeljük jól az ottani viszo-
nyokat, csakugyan a legszomorúbb kép tárul 
szemünk elé. A 65 egyház között hat van 600 
lélekszámon felül, a többi mind alatta marad 
ennek ós ezen 65 egyház között mégis csak 
egyetlen egy marad a 600 forint lelkészi mini-
mum alatt (Garó = 563 frt 182. 1. sz. mellett). A 
65 önálló egyház lelkészi javadalma 65,000 fo-
rintot tesz ki, mely összegből csak 13,750 frtot 
fedez a földjövedelem s így átlag minden 1000 frt 
lelkeszi fizetésből 788 frt egyházi adóból telik. 
A hívek összes egyházi adója a 65 anya- s társ-
egyházban 79,500 frt, a mi az állami egyenes 
acló 54'5%-a s ez egyházakban lakó egyházta-
gokra lélekszám szerint 2 frt 87 kr. esik. Az 
egyházi adó maximuma Turonyban 5 frt 53 kr., 
minimuma Nagyharsányban 1 frt 92 kr. lélek-
szám után. 



Legnagyobb nyomorúságaínk okát épen ezen 
egyházmegye mutat ja legjobban, t. i., hogy 130— 
500 lélekszám mellett és földbirtok nélkül anya-
egyházközségeket alkotnak, habár sok esetben 
3—7 kilométer távolságban 2—4 ilyen kis egy-
házközség rendes útvonal mentén található. El-
lenben nagy egyházközségeinkben 2000—12,000 
lélek is esik egy lelkészre. Célszerű csoportosítás és 
felosztás mellett úgy az államsegély, mint az egy-
házi adóval való túlterhelés elkerülhető lett volna. 
De szinte szántszán dókkal idegenítjük el hívein-
ket, ha p, o. mint Ivraszna-Szentmiklóson (Nagy-
Károlyi egyházmegye) 123 lélek mellett 23 adó-
fizető 606 frt egyházi adót visel, a mikor egyre 
a minimum 15 frt 99 kr., a maximum 67 frt 
39 kr, s e terhet égész telkes, fél telkes gazdák 
viselik, kiknek vagyoni helyzetét legjobban az 
világítja meg, ha tudjuk, hogy összes állami 
egyenes adójuk 200 frt. Ily körülmények között 
nem a konventet kell első sorban vándolnunk 
bűnös mulasztásokkal, hanem közeleb az egyház-
megyei hatóságoknál is találunk elég igazítani 
valót. 

Még anyagi bajainkban is kellő egyházias-
ságunk hiánya a legfőbb botránykő, mert eddig 
elnéztük, hogy egyes egyházak 1—2 korona egy-
házi adóval elélnek, de úgy, hogy a hívek sok 
ezere jutván egy lelkipásztorra, a gondozás 
egyenértékű kellett hogy legyen a semmivel, 
másutt 15—60 frt egyházi adóval tartottunk fenn 
100—200 lélek számára külön lelkészi állást oly 
nyomorúságos fizetéssel, hogy a lelkésznek a 
kenyérért kellvén futni-fáradni, híveivel nem is 
foglalkozhatott. 

Azonban hát már küszöbön az államsegély. 
Ettől vártunk ós várunk mindent, még evangé-
liumi buzgóságot is. E nélkül meghalnánk, dacára 
annak, hogy van elég erőnk magunknak is. De 
hát ki merné biztatni a nagy egyházakat, hogy 
segítsenek a kicsinyeken, hiszen még a domes-
ticai öt krajcárokból is lealkusznak, ha csak te-
hetik; ós ki merné megkísérelni az egyház ösz-
szevonást, mikor a magyar büszke arra, hogy 
neki magának van papja; igéri is, hogy fizeti 
s aztán az első alkalommal, ha teheti, megszökik 
előle; ós végre ki merné ajánlani, hogy le kell 
szállítani a lelkészi díjlevelek értékét akkor, ha 
annak megtartása agyon nyomja teherrel a gyü-
lekezetet, mikor épen a lelkészi fizetések rende-
zése küszöbön áll. De azt feltótlenül ki kell 
mondanunk, hogy a teher sok helyen óriási nagy 
egyházunk tagjaira, a mit tűrni nem lehet s a 
minek törvényileg kell útját állani. 

Hogy mi lesz és milyen lesz kibontakozá-
sunk mostani finánciális bajainkból, azt meg-
mondani előre nem lehet, de ahhoz jós tehetség 

nem szükséges, hogy az államsegélylyel egyhá-
zunk belső virágzása tavaszának napja nem fog 
ablakainkon beköszönteni. Hiszen még népünk 
nem is ismeri az egyházpolitikai törvényeket s 
hatását biztosan nem 1—2 óv, hanem 15—20 
fogja megmutatni, a mi alatt egy generáció nő 
fel annak uralma alatt. 

Pokoly József, 
theol. tanár. 

A magyarországi protestáns püspökök 
hivatalos elme. 

A magyarországi protestáns testvéregyháznak koro-
nás királyunk Ő Felsége által jóváhagyott és megerősített 
törvényei, a papi egyházfők hivatalos címe tárgyában 
semmi rendelkezést se tartalmazván, a régibb országos 
törvényeink szerint latinul superintendenseknek nevezett 
papi egyházfők helyébe a legrégibb magyar elnevezés 
alapján visszaállított püspökök egyházi hivatalos címe és 
címezése tekintetében a több mint három évszázados 
szokás illetőleg gyakorlat maradt szabályozó, következőleg 
hazai protestáns püspökeinket, mint ilyeneket különbség 
nélkül a főtisztelendő cím illeti meg. 

Legújabb időnkben azonban a magyar főrendiház 
szervezetének módosításáról alkotott 1885: VII. törvény-
cikk 4. §-ának 13. c) pontja alapján protestáns püspö-
keink közül hatan, kik hivatalukban legidősebbek, egy-
házi tisztök tartama alatt a magyar főrendiháznak tagjai 
lévén, ők nemcsak állami kormányunk és polgári ható-
ságaink által s nemcsak a közéletben, hanem egyházi 
hatóságaik és közegeik részéről s lelkészi funkcióik köré-
ben is a méltóságos, tehát világi címmel szintén megtisz-
teltetnek s ez már általános szokássá kezd válni. 

Egyéni nézetem szerint ezen új szokás, vagyis püs-
pökeinknek az egyházi életben való méltóságolása egy-
általában helytelen, mit az alábbiakkal indokolok. 

Hazai tiz protestáns püspökeink közül hivatalosko-
dásuk koránál fogva a fentebb idézett országos törvény 
alapján kivételesen csak hatan részesülvén a főrendiházi 
tagságban, a kisebbség pedig ezen közjogi állásba még 
be nem jutván, s következőleg a főrendiházi tagsághoz 
kötött világi méltóságos címtől és címezéstől elesvén, így 
már magában püspöki személyzetünkben különbözés és 
egyenlőtlenség származnék, ha a világi méltóságos cím 
hivatalos használata a főrendiház tagságát élvező hat püs-
pökeinknél egyházi térre is átvive, a régi illetékes főtisz-
telendő cím mellett szokásossá sőt mintegy kötelezővé 
válnék. 

Protestáns püspökeink, mint ilyenek, egyházi törvé-
nyeink szerint hivatalukra nézve egymás közt teljesen 
egyenlők lévén, világos, hogy hivatalos címök tekintetében 
sem lehet köztük különbség és eltérés. 

Ezen körülmény, illetőleg a rangbéli egyenlőségre 
való törekvés szüli már azt, hogy a római és görög ka-
tholikus püspöki kar klerikális hasonlatosságára többi pro-



testáns püspökeinknél is használatba kezd jönni a mi 
egyházi szervezetünkkel ellenkező hierarchikus méltósá-
gos cím. 

így már ezen Protestáns egyházi és iskolai lap folyó 
évi három számában hivatalosan közzétett irodalmi pályá-
zat szövegében is egy ág. hitv. evangelikus püspök — ki 
pedig a magyar főrendiháznak még nem tagja — nem-
csak főtisztelendőnek, hanem egyszersmind méltóságosnak 
is címeztetik. 

Hogy a magyar főrendiház tagságát élvező protes-
táns püspökeink a parlamenti rendes ülésekben is nem-
csak az elnökség, hanem a többi tagok s különösen a 
más hitfelekezetü érsekek és püspökök által is megtisz-
teltetnek a méltóságos címmel, ezt a főrendiházban be-
vett és megállapodott általános gyakorlat mellett a köl-
csönös viszonosság is magával hozza, s ha esetleg pro-
testáns püspökeinktől a főrendiházban az ott közönséges 
méltóságos címezés megvonatnék, úgy ők ez ellen néze-
tem szerint is jogosan és helyesen felszólalhatnának, de 
a méltóságolást az ő személyeikre nézve s megengedem 
a közéleten kívül magába protestáns egyházunkba s a 
lelkészi funkciók hivatalos körébe is átvinni, sőt még ösz-
szes protestáns püspökeinkre kiterjeszteni szerintem nem 
helyes s ezen lábra kapó újítás megszüntetendő. 

A mi protestáns püspökeink, mint egyházi törvé-
nyeink lekötelezésénél fogva is egyszersmind rendes lel-
készek és saját gyülekezeteik papjai, ebbeli minőségükben 
többi lelkésztársaikkal teljesen egyenlők, köztük különbség 
nem tehető, őket tehát, mint az illető presbyteriumok 
papi elnökeit i^ csak az egyházilag hivatalos főtisztelendő 
s nem a szorosan parlamenti állásukhoz kötött világi mél-
tóságos cím és címezés illetheti meg ; a mi pedig az egy-
házkerületi, konventi és zsinati társelnökséget és tagságot 
illeti, miután püspökeink ezen szerves egyházi hatóságok 
üléseiben s az itt keletkező határozatok hozatalában is 
egyenesen és csupán papi minőségükben vesznek és vehet-
nek részt, világos, hogy ott is egyedül és kizárólag a több 
évszázados főtisztelendő címmel élhetnek és csakis ezzel 
illettethetnek, közjogi állásuknak személyesítése és ehhez 
kötött világi címezése pedig egyházi téren helyt nem 
foghat. 

Régi erdélyi református püspökeink — habár a fe-
jedelmi udvarokban forogtak, sőt az országos és nemzet-
közi ügyekbe is tevékenyen befolytak — magukat nem 
méltóságoltatták; de a mult és folyó évszázadokban is 
valamint erdélyi ref. püspökeink, úgy anyaországi protes-
táns superintendenseink közül is azok, a kik királyi taná-
csossdggal lettek kitüntetve, tudomásom szerint a nagy-
ságos címet a közéletben sem használták, annál kevésbbé 
követelték s az egyházi térre be nem vitték. 

Miután magyar protestáns téstvéregyházunk ez idő 
szerint Isten kegyelméből még a zsinat-presbyteri alapon 
nyugszik s koronás királyunk által megerősített törvényei-
ben foglalt alkotmánya a püspöki hierarchiát s ennek 
minden sallangját kizárja: püspökeink s közülök még azok 
is, kik a főrendiháznak tagjai, egyházi és lelkészi műkö-

désük keretében a méltóságosnál sokkal méltóságosabb 
régi főtisztelendő címmel és címezéssel megelégedhetnek; 
de veszedelmes dolog is volna, ha közjogi rangjokat s 
világi címöket egyházunk kebelébe is beplántálnák, mert 
ez szerintem egy újabb kinövése lenne a magyar protes-
táns egyházba is, fájdalom! már beférkőzött ritualismus-
nak s főleg a protestáns köznép mind nagyobb mérvű 
elidegenedését s ősi egyházuk testétőli elszakadását — 
mit napjainkban elég sajnosan tapasztalunk — még in-
kább előmozdítaná. 

Én részemről, mint az ev. reform, egyház egyik 
csekély tagja, egész őszintességgel kijelentem, hogy egy-
házunkban a lelkészkedéssel járó papi funkcióknál, a 
presbyteriumokban, az egyházkerületi, konventi és zsinati 
ülésekben s tanácskozásokban, szóval vallásfelekezeti éle-
tünkben méltóságos püspököket, vagyis közjogi praelálu-
sokat nem ismerek s úgy hiszem, hogy e tekintetben egy-
házamnak számos tapjai is velem egy értelemben vannak. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

I S K O L A Ü G Y . 

A lelkésztanítóságok érdekében. 
Válaszul »egy lelkésztanító« barátomnak. Ajánlva minden 

lelkésztanítónak. 

Alig-alig hallunk több ócsárlást intézményeink egyike-
másika felett, mint épen a mi lelkésztanítói állásaink 
felett! Hogy sem fű, sem fa ! Hogy sem országa, sem 
hazája! Nem tartják valaminek a lelkészek (hallgass, te 
csak lelkésztanító vagy!) s nem fogadják be a taní-
tók se!! 

Legújabban — e Lapok 18-dik számában — egy 
kiújult sebnek mérge gyanánt, majdnem közmegvettetésnek 
dobatik, egyházi életünk korcsszülöttjének tehát egy sze-
rencsétlen alkotásnak ítéltetik ! ítéli pedig épen egy lelkész-
tanító ; mivel egyik hivatásának se felelhet meg teljesen; 
az Ür Jézus szavai szerint is, senki sem szolgálhatván 
két úrnak. 

Csudálatos ez a megrágalmazás ! De még fájdalma-
sabb az a hallgatás, vagy szóba sem állás, melyben ré-
szesül ez a szegény, megcsúfolt testvér! Hiszen nem »He-
kuba« az nekünk, uraim ! 

Atyámfiai ! Lelkésztanító testvéreim ! Egy 12 V2, a z a z 

tizenkettő és fél esztendőkön lelkésztanitóskodó társ tapasz-
talatát, véribe átment meggyőződését hallgassátok meg 
kérlek. Én a 18-ik szám pessimismusával szemben épen 
az ellenkezőket vallom. Lehet, hogy ez a másik szélsőség, 
tán optimismus lészen; de tudom, hogy a kettő nem 
incompatibilis, nem akadálya, sőt inkább segítője egy-
másnak; a kettő együtt nem nehéz, sőt kicsiny egy-
házakban való is egy kézbe és ha tehetném, azt valósí-
tanám meg, hogy tudniillik ifjaink ne legyenek addig 
lelkipásztorokká sem, a míg 6—12 évig nem gyakorolták 
ezt a cursust is s a míg valamennyi lelkiatya ki nem 
állotta mint lelkészfanító ugyanám becsületes examenjeit. 
Ha kinevettek is, azt vallom, miszerint az volna legna-
gyobb áldás eccláinkra, magunkra, ha buzgóságos lelkész-
tanítók vezetnék a református nyájakat egész életen át. 

Miért ? 



Mert erre a legtanulságosabb tanfolyamra igen nagy 
a szükségünk egész papi életünkön keresztül iskoláinkban, 
tanítóink között, fenn és alant; 

mert így vala az kezdetben is, így volt a mi magyar 
anyaszentegyházunk alakulásának esztendőiben is. És alig 
is illik másra úgy a mi igazságunk: »szárnyad árnyéká-
ban nyugszik fejem«, mint épen az egyház és iskola 
között kívánatos áldott viszonyra. 

Azonban ti azt valljátok, hogy mindez a kívánság 
ma már absurdum ! Hát absurdum-e az, mikor a lelki-
atya kicsiny kortól mind az ő megőszülésökig igazán 
atyja gyülekezete minden tagjának-Ielkének! Absurdum-e 
az, ha a lelkésztanító tanítja, szoktatja iskola- és templom-
szeretetre? Mondom, az egész gyülekezetet . . . Mert hát 
azok a tanítványok valódi misszonáriusaink jobb és bal-
felől, utcán és házaikban, ők a hangadók magában a csa-
ládban is. Ha p. o. nem tudnák a szülők, a vének: én 
fiaim jertek! . . . e mi gyermekeink tanítják őket a Zsol-
tárra: jer, menjünk az Űr eleibe... Hanem aztán mi-
nekünk is tudnunk kell ám nemcsak a kiszabott 90 et . . 
És absurdum e az, evangelizációt emlegető testvérek, mikor 
a lelkes, a biztos, a szépen énekelő kicsiny egyháztagok 
vezetik gyülekezeti éneklésünket ? Vasárnapokon a teli 
templomban, hétköznapokon — úgy fordul — csupán ma-
gunknak ; hanem azért kedvvel, buzgóan . . . dicsérnek 
Téged még csecsszopók i s !? Absurdum-e az, hogy a míg 
a hét köznapjain egyik fele a 40—50 tankötelesnek benn 
templomunkban, másik fele az iskolában tart istentiszte-
letet; zengvén énekét, rebegvén imáját ?! Notabene: min-
dig csak 200—300 lelkes gyülekezet lebeg szemeim előtt. 

Kérdem bárkitől: mi ebben az absurdum ? 
Felelnek ők, s tagadják velem együtt, hogy ez lehetet-

len volna, tagadják pedig tapasztalásaink alapján, az ered-
mények láttára. Magam az én kicsinyeimnek is köszön-
hetem — a gondviselő Atyán kívül — hogy 12 eszten-
dőig tartó lelkésztanítói szolgálatom után többre bízattam, 
e gyermekek bátor, de kellemes énekvezetése hódítá meg 
a közöttünk járó idegen deputatiőt, mielőtt engem hallot-
tak volna, s e kedvező hangulat a kicsinyek szája által 
nem jutalom-e, nem nyereség-e minden részre ? . . . Azon-
ban a leikésztanítóság absurditását ők maguk is tagad-
ják; hiszen oly kedvvel, olyan lelkiörömök közt keresték 
és használták templomi óráikat, mint akármelyik missziós 
vidék szomjas népe . . . De tagadja — dicsérő bizonyság 
kíséretében — a felsőbbség maga is. Akadt ugyan jósló 
pásztor, kicsiny hitűnek is csúfolhatnám, a ki ezelőtt 20 
évvel nyilvánosan hangoztatta: »kérem nemsokára vége 
lesz annak a 200 lelkes ecclésiának, nem ér az kérem 
öt esztendőt se« ! . . és íme elmullott 20 esztendő is, látta 
az idők mostohaságát, megérte a nép vándorlását és ki-
bírta; sőt ím az egyházpolitikai törvények napjaiban is 
építi templomát, tartja iskoláját, halad nyereségről-nyere-
ségre. Sajnálattal hallom, hogy a tanítást nem kedvelő 
és a Zsoltárt nem ismerő pásztor szintén sokallotta a 
kettős terhet, tanítót hozott falu szegényének, külön dí-
jazásra ! 

Mindenek lehetségesek a hivőnek! 
Az erős akarat, vagy előbb, vagy utóbb: de diadalt 

arat. Nem kell e kettős tiszthez egyéb, mint evangéliumi 
lélek; munkálkodjál és szeretetből pedig és élet nem te-
rem körötted . . . Erre is az Úr Jézus tanított, sőt ki is 
küldött bennünket! Pirulás nélkül hozzáteszem, hogy a 
lelkészi dolgok sok részét végezhetjük benn az iskolában, 
a mi seregünk zajgása mellett is. Sőt készülhetünk is 
egyre-másra. A jól álló diákoknak, az erős V. Vl-ik osz-
tály mellett gyakran elég annyi, ha hallgatva bár de kö-
zöttük vagyunk . . . Probatum est. A 12 esztendő gyü-

mölcse lőn: szórahallgató, engedelmes ifjúság, népes tem-
lomok vasárnapokon; sőt hétköznapi könyörgéseinkre is 
kaptunk a vénekből. 

De a kifogások tartják magukat mégis! Mert akadá-
lyoztatás és betegség voltak is, lesznek is! Igaz, hogy 
becsukhatjuk az iskolát és a templomot is; szabad az 
Úr mindenekkel! . . . De gondot is visel az Úr! Csak ne 
félj, csak ne okoskodjál, csak ne nézz hátrafelé, csak előre, 
édes fiam! 

Mindezek 40—50 tankötelessel biró kicsiny egyház-
ban szépen elrendezhetők. károk nélkül, növekedő gyö-
nyörűséggel. Már nagyobb egyházakban természetesen 
absurdum volna mindez; de ilyenről én nem szólok. Erő-
sebb egyház képes többre is. 

Hogy a lelkésztanító maga-magának főnöke is, ellen-
őre is? Hát ez nem kifogás, atyámfiai. Mindenekben a 
lelkiösmeret legyen ellenőrünk, minden cselekedetünkben 
annak helyeslésével forgódjunk, e belső bíróval a legjobb 
lábon álljunk és nagyra ne lássunk, magunkat túl ne be-
csüljük ! 

Iskolaszék! Bölcs presbyterium! Minek az a nyelv-
tan, földrajz, természetrajz és tan stb. Hát testvérek! ez 
a beszéd nem is olyan bolond; mert csakugyan sok a 
haszontalan azokban a rajzokban és tanokban . . . Első-
rendű tanfelügyelő adja a tanácsot, országszerte, nyom-
tatásban, hogy a nyelvtant p. o. magoltatni nagyon bo-
lond vállalkozás és haszon nélkül való; hanem stilizálja 
az V. és Vl-ik osztály a maga egyik-másik dolgát, helyes 
szótagolás és jó mondatszerkezettel, s ezzel bizonyítsuk, 
hogy érti a nyelvet és foglalkoztunk tárgygyal, iskolával. 
Föld- és természetrajzok és tannal meg mit csinál a sok 
tanügyi bácsi ? . . . Forgatják jobbra és balra; maguk 
vallják ez se jó, az se jó, és a sok között alig is állja 
meg a helyét egy-kettő! Hát nem is olyan »bölcs* az a 
presbyterium, mint tisztöltetik! 

Meg ne szidjatok nagyon, ha azt vallom, miszerint 
p. o. régi Hübnerünket se pótolja iskoláinkban semmi! 
Sajnálhatjuk, hogy szegény embereinknek egész életére 
szóló ezen útravalóját kivették kezeink közül, iskoláink-
ból. Históriánk, zsoltárunk jó; a többit csináljuk magunk, 
rossz tankönyvek dacára legyenek jó iskoláink! 

Erre a lélekre tegyünk szert, erre a szolgálatra kö-
telezzük el magunkat. Ha nem tudtuk még eddig, tudjuk 
ezeknek utána; ha nem tanított rá a theologia, tanítson 
meg az élet. Iskoláinkban, tanítóink előtt úgy számíthat 
a lelkipásztor valami tekintélyre, ha érzi, hogy megszo-
kott levegőnk, hogy ismerős a hang és nem idegen előt-
tünk semmi az iskolában. 

Sőt többet kell tudnunk mindezekből magánál a 
tanítónál is. Gondolom e célra szolgál theologiánk mai 
berendezése is, a tanítói diplomával; mert e szép és ko-
moly szándék nélkül sajnálatos komédia volna az egész! 

Elkészültem arra, hogy e beszédekért megmosolyog-
tok, meg is szidalmaztok; mindennek dacára én mégis 
vallom, hogy e kettős foglalkozás nem összeférhetetlen, 
nem is nehéz; hanem igenis hasznos és gyönyörűséges. 

Végül a méltánylás, az elismerés! 
Hát azt testvéreim az Úrban! ne várjunk, még ke-

vésbbé követeljük sehol és soha! Megérkezik az bizonyosan, 
olyan bizonynyal, a milyen igaz jutalmazó az Isten! Meg-
jön a növekedő nemzedékben, a mi fiainkban, ha t. i. 
leikünkön melengettük; ha nem néztük 6 — 15 éveken át, 
miként huzakodnak fel vadul . . . ha nem tűrjük, hogy 
semmi nélkül menjenek a világba és aztán az első szélre 
elfordúljanak . . Judássá változzanak. Ez az árulás, ez 
a hitehagyottság nem is nehéz nekik! Mit szerettek volna 



nálunk, mikor mi se szerettük; mit sajnáljon kincsein-
ken, ha mi nem csöpögtettük a lelkébe?: 

Minden megjön! Van példa lelkesítő is, elszomo-
rító is. 

A hűségnek, — szeretetnek 
Vagyon drága jutalma ; 
De azt adja kegyelemből 
S nem érdemből 
Az Istennek irgalma. 

Dunaparti. 

Froebel nevelés-böleselete. 
Napjainkban, a mikor elég sűrűn halljuk emlegetni, 

hogy iskoláinknak különösen alsóbb osztályaiban az el-
mélettel túlságosan is megterheljük az ifjú erőket a test-
nek, s a lélek rugékonyságának, elevenségének rovására: 
nem szükségtelen dolog kiterjeszteni figyelmünket azon 
elméletekre, melyek a nevezett módon előállott és előáll-
ható bajok orvoslására vannak hivatva. Ez elméletek kö-
zött a legnagyszerűbbek egyike a halhatatlan Froebel 
nevelés-bölcselete, melynek vezérlő eszméi az öntevékeny-
ség fölébresztése, a kézimunka és a játék kiváló nevelés-
tani fontossága körül forognak. A The Educational Times 
ez évi áprilisi füzetében Vernon Gibberd egy alapos tanul-
mányt írt a Froebel nevelési elveiről, a melyeket az ő 
nyomán a következőkben ismertetek, bátorkodván azokat 
hazai paedagogusaink figynlmébe ajánlani. 

Korunk égető szükségeinek egyike a régebben ural-
kodott eszméknek érvényre juttatása, a modern kívánal-
maknak megfelelőleg. A folyvást új dolgok után való áhi-
tozásban elfelejtjük tulajdonképeni becsét a réginek s 
figyelmen kívül hagyjuk ezt, a mely pedig a maga meg-
állapodott mivoltában, a sürgető kérdések természetes 
megoldását foglalhatja magában. Sok régi elmélet kútforrá-
sai még nincsenek kimerítve, legyenek azok bár a feledés 
homályában, s lehetséges az, hogy a múltnak kellő figye-
lembe vételében rejlik a felelet a jelen szükségleteire 
nézve is. 

Körülbelül hetven évvel ezelőtt adta ki Froebel Az 
ember neveléséről szóló munkáját; s ámbár az ő elmé-
lete legújabb magyarázóinak egyike tanúskodik ez elvek 
mind jobban növekvő elismertetéséről: mégis alig alkal-
mazták vagy fejlesztették azokat érdemök szerint a lehető 
kifejlődés határáig. 

Courthope Bowen azt a mondást kockáztatja meg 
róluk, hogy néhány nap alatt megváltoztathatják nevelé-
sünk nagy részének a jellemét. A minthogy is, sok külön-
féle tökéletesbítésnek behozatala az iskolai rendtartásba 
nem egyéb az ő eszméinek gyakorlatilag való kiterjeszté-
sénél. A művészetnek, mint nevelési tényezőnek a fogalma 
— melyet nemrégiben ismertettem e Lap hasábjain — 
aztán a fizikai ismeretek szükségességének növekvő elis-
merése és tényleges művelése, a nyelvtanítás néhány mo-
dern módszere, a technikai nevelés behozatala az iskolai 
rendtartásba, és más ide tartozó tárgyak mind a Froebel 
által hirdetett elméletek fejleményei. Igaz, hogy ő első 
sorban a nevelési élet zsenge éveivel foglalkozik, de akkor 

egyszersmind, tanításának alárendelt elveiből egyeseket 
a nevelésre is alkalmaz és pedig az időt, kort, avagy osz-
tályt illető megszorítás nélkül. Ezeknek újra érvényre jut-
tatása ennélfogva nem lehet képtelen vagy alkalomszerűt-
len dolog. 

Az ember neveléséről szóló munkájában sok ugyan 
a filozófiai és metafizikai szemlélődés, de az Ő meggyő-
ződése a természet egységéről, mely uralkodik úgy az egyi-
ken, mint a másikon, összevetve a korabeli nevelési 
módszerek hiányosságaival: vezette őt kétségkívül a neve-
lésben való egység absolut szükségességéről szóló nagy 
tételének felállítására. 

A nevelés fejlődésének, Froebel szerint, összhangzó-
nak kellene lenni, annak legzsengébb bimbójától a legki-
fejlettebb virágjáig, minden mozzanat előkészítőül szolgál-
ván az utána következőre, s fokozatosan haladván annak 
folyamán. »Az oktatás mindennemű alakjának — mondja 
ő — a maga tisztes állapotában, a legközelebbi állapot 
fontosságának erős és határozott érzését kellene a tanít-
ványban felébresztenie«. Valójában, ő a nevelésre az 
evolúció nagy törvényét alkalmazza, és a Froebel mély 
belátásának nem csekély bizonysága, hogy ő teljesen meg-
értette e nagy elvnek a nevelésre való alkalmazhatóságát 
úgy a módszerre, mint az előmenetelre nézve. 

A korai képzés valódi becse és fontossága bevégzett 
tényékké váltak reá nézve annak tapasztalása által, hogy 
a korabeli iskolák oly csekély eredményeket értek el. 
Vagy a tanítványok jöttek teljesen készületlenül az isko-
lába, vagy az egyes osztályok voltak teljesen elhanya-
golva, és rosszul vezetve a valódi nevelés hiányában ; s 
részben vagy egészben: csak hátramaradás volt ennek 
szükségképeni következménye. »Vannak a gyermekben — 
ezt tartja ő — csirák, a melyeknek, hogy érvényre jussa-
nak, korán kell kifejlesztetniük« és a Froebel elmélete 
ezért tulajdonít oly rendkívüli fontosságot a családi 
életnek, 

A gyermekkor psychologiájának tanulmányozása, a 
mely komoly figyelmet igényel, fog tanúskodni a gyermek-
kor zsenge éveinek fölötte nagy fontosságáról, mint oly 
időszakénak, melyben a hajlamok kifejleszthetők vagy le-
ronthatok és a melyben szerzett benyomások visszavetik 
fényüket az egész további élet folyamára. Bowen azt ál-
lította, hogy az ő figyelmét a Froebel filozófiájának vizs-
gálására első sorban azon kivételes értelem irányította, 
melyet tanítványainak egy része tanúsított, a kik t, i, előbb 
jővén gondozása alá : az ő elvei szerint képeztettek. 

De nevelési elveinek nagy sarkköve az öntevékeny-
ség által való nevelés törvénye ; s tényleg ez volt az ő 
rendszerének uralkodó eszméje, »Semmiféle igazság sincs 
valósággal a tulajdonunkban addig — mondja Emerson 
— míg mi azt a magunk számára fel nem fedeztük« és 
a gyermeket úgy képezni, hogy az a saját tevékenysége 
altal szerezzen ismereteket: ez volt a cél, melynek meg-
valósítására Froebel annyi odaadással törekedett és a 
mely szerint elveit oly jelentős sikerrel vitte keresztül 
»Egy gyermekre nézve — így szól — valamely kérdésre 



a feleletnek csak egy negyedrészét is a saját utánajárása 
szerint megtalálni, becsesebb és fontosabb dolog, mint a 
fél feleletet hallani s a mások szóbeli közlése után félig 
megérteni«. 

Pestalozzinak azon állításához, hogy a tehetségek 
gyakorlat által fejleszthetők k i : Froebel hozzátette azt is, 
hogy a nevelés ténye az önkéntes tevékenység felébresz-
tése által fejleszti ki a tehetségeket. Ezért ragaszkodott ő 
híven amaz állításához, hogy a nevelés és oktatás célja: 
inkább folyvást kivenni az emberből, mintsem belé mind 
többet és többet helyezni, s ez volt az ő fogalma a ter-
mészet módszeréről, a mely a gyermekkor tanulmányo-
zása közben meggyőzte őt a munka és a játék gyakorlati 
nevelési becséről s ő mindkettőt úgy alkalmazta, mint a 
gyermek lelkében a tevékenység fölkellésének és helyes 
irányban való vezetésének az eszközeit. 

Froebel az iskolai rendszabályok egyik legnagyobb 
hibájának tartotta azt, a mi régen nagyon gyakran érvé-
nyesült s a jelenben sem ritka dolog, hogy a tanítványok 
teljesen ki voltak zárva a külső produktív foglalkozásból. 
Sőt, a mint Rousseau mondta: »A gyermek elfelejtheti 
azt, a mit lát, és sokkal inkább azt, a mit neki monda-
nak, de sohasem felejtheti el azt, a mit ő maga csinált*, 
vagy, a mint Froebel tanította: »A leckék közvetlenül a 
cselekedet által, közvetlenül az életből véve: sokkal na-
gyobb benyomást gyakorolnak és sokkal jobban megért-
hetők*. Az alkotásra való képesség ösztönszerűleg meg 
van a gyermekben s itt az a baj, hogy ha e képesség 
nem érvényesíttetik és helyesen nem irányíttatik: romlás-
nak indul vagy rossz irányba tévedhet; és mivel tapasz-
talata arra tanította, ha valamely dolgot az életből, köz-
vetlenül a megtevés útján tanulni meg: fejlesztőbb, műve-
lőbb és erősítőbb hatású, mint csupán csak az eszmék 
szóbeli közlése által tanulni: ez arra indította, hogy egész 
sorozatát találta ki a »foglalkozások«-nak, melyek a ter-
mészetes ösztönt is kielégítik s a mellett egyszersmind az 
üdvös tevékenységnek és az önszorgalomnak is az eszközei. 

Szintúgy a gyermekkor rokonszenves tanulmányo-
zása volt az. amely figyelmét bizonyára ateremtő-szellem 
sugallatából is, a játék neveléstani értékére irányította. 
Más filozofusok, Plátótól elkezdve, szintén hivatkoztak a 
játék jelentékeny jellem fejlesztő hatására, de a Froebel ér-
deme a játék hatásának, mint legmagasabb érdekű és 
fontosságú nevelési tényezőnek a felfedezésében áll s az 
ő ily irányú szervezése: hogy ez nemcsak az ismeret-
szerzés eszközéül szolgáljon, hanem a nevelés egyik nagy 
célját: a tevékenység fölkeltését is elősegítse és így a ter-
mészetes haladás útján vezesse át a játékról a munkára, 
a játékhoz hasonló szabadsággal és önkéntességgel. »A 
gyermekkor játékai — mondja ő — az egész későbbi élet 
fakadozó lombjai*. Könnyű elképzelnünk a munka és játék 
hasznosságának kifejlődését a közönséges kezdő nevelés 
határain túl. 

De Froebel erősen ragaszkodott a megegyező csele-
kedet szükségességéhez is. Ő bizott a társas életre való 
ösztönök korai kifejlődésében, együvé gyűjtvén a gyerme-

keket csapatokba s így bátorítván azon erények gyarapí-
tására, a melyek máskülönben nem lennének érvénye-
síthetők. Pestalozzinak azon elméletét, hogy a gyermek 
kizárólag csakis a családé: összevetette Fichtének azon 
elméletével, hogy az állam és a társaság annak valódi 
tulajdonosai; és azt állította, hogy ő mind a háromhoz 
tartozik. »A társas ösztön, a mások szeretete a magunk 
és saját otthonunk szűk körén túl nem kelthető fel és 
nem fejleszthető helyesen, csakis ha a gyermekek a külön-
böző családokból együvé gyűjtetnek*. E következtetés ér-
téke és egészséges volta nyilvánvaló azon sikernél fogva 
is, mely a gyermekkert-iendszerl. juttatta érvényre, nem-
csak Angliában, de különösen Amerikában. 

A Froebel tanainak egy áttekintése sem lehetne tel-
jes azon álláspontjára való hivatkozás nélkül, mely sze-
rint a vallás a nevelés fénypontja. Nemcsak azt tartja, 
hogy a vallás lényeges alkotórészét képezi minden neve-
lésnek, de azt is, hogy a vallásos érzést a legzsengébb 
kortól kellene gondosan és serényen fejleszteni. A vallá-
sos képzésnek nem kell doktrinálisnak lennie, ne legyen 
az doktrinális sem, hanem mindenesetre legyen az 
meghatározott és gyakorlati. Itt ő a vallásos érzést is, 
mint természetes fejleményt értelmezte volna, a mely — 
a müvelését tekintve — nem függ külső ösztönzésektől, 
vagy művészeti benyomásoktól, hanem inkább, és főként, 
a szeretet hatásától, és a gyermek előtt a saját maga-
viselete visszaható erejének a rajzolásától. »Minden neve-
lés — így szól — a mely nem a vallásos érzésre van 
alapítva: eredménytelen*. Mert az erkölcsképzéshez tar-
tozik a magaviselet irányozása, és a magaviselet, a mint 
azt Matthew Arnold a szívünkbe véste; az emberi élet 
nagyobb részére befolyással van. 

Nincs szükség a bizonyítgatásra, hogy megmutassuk : 
miszerint a modern nevelési módszerek és eszmék sokat 
sajátítottak el azon elvekből, a melyekre Froebel alapította 
a maga nevelési filozófiáját. Megnevezni őket annyit tesz, 
mint megállapítani fontosságukat és hasznosságuk nyil-
vánvaló voltát. Ezeket figyelmen kívül hagyni haszontalan 
dolog volna, mert szigorú logikai alapra vannak fektetve 
s azonfelől a természet rendjét követik. 

Vernon Gibberd nyomán 
I f j . Zsoldos Benő. 

T Á R C A . 

Az evangelium hatása az életre. 
(Folytatása és vége.) 

Addig nincs idvezülhetés, míg a bűnnek rabbilincsei 
le nem pattognak a zsibbadt tagokról. 

E belső szabadság fénysűgarainak, melyek össze-
folynak az Ige világosságával, minden lélekbe be kell 
hatolni, hogy éleszszenek, világítsanak, gyújtsanak, »mert 
nem rendelt minket az Isten haragra, hanem az idves-
ségnek elvételére a mi Urunk Jézus Krisztus által*. 
(I. Thess. ö, 9.) Méltán buzdítja a híveket Jakab apostol 



tanítása: »Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, úgy mint, 
kik megítéltettek a szabadságnak törvénye által*. 

Szívek, lelkek, kik szomjúhozzátok a boldogságot, 
éhezitek a szabadságot, nyissátok fel amaz örök kútfeje-
ket, ott az űzött boldogságnak nemcsak árnyékát, hanem 
élő valóságát megtalálhatjátok a szabadság által; abban 
a szabadságban, a melybe a Jézus szeretete, a Szentlélek 
ereje vezetett . . . >Mert a hol pedig az Úrnak ama lelke 
vagyon, ott van a szabadság*. (II. Kor. 3, 17.) 

— Nincs a tudománynak az a mélysége, gazdag-
sága, a mely felérne az élet tudományának egyetlen lap-
jával . . . Lobogó fáklyájának szemeinket kápráztató vilá-
gossága nem ér fel az evangéliumból felénk áradó Isten 
szerelmének egy fénysugarával; hisz e fény nem kialuvó, 
mint a fáklyafény, hanem tartós, örök; fényessége nem 
vakító, de jóleső, túzessége nem perzselő, hanem áldásos, 
átható, mint az igaz szeretet melege. 

— Mennyit becsmérelték a keresztyén theologiát, 
mennyit gúnyolták, az evangéliumot fenhéjázó elmék; és 
mégis melyik tudomány az, a mely mindenkoron meg-
dönthetetlen marad? Melyik könyv az, a mely — repül-
jenek felette bár el ezredévek — megáll örökké, bol-
dogságot, békességet árasztva a szívekben? 

E könyv mindenkor ugyanaz marad s értéke csak 
növekszik az idővel. . . Mert tartalma az Istennek be-
széde, mely mindenkoron szent igaz marad. 

Sok igehirdetőnek fülében csendülhetnek meg újra 
ama szavak: »Bolondozol te Pál?« . . . Felel az evan-
gélium: »A keresztről való tudomány, jóllehet azoknak, 
a kik elvesznek, bolondság, nékünk pedig, kik megtarta-
tunk, Istennek hatalma*. (I. Kor. 1, 18.) 

Ki bízhat az emberi ész bölcseségében? ki bízhatna 
akkor, amidőn ítéletének igazságát elhomályosítja a-rossz-
akarat, a hiú ember gyarló önzése? 

Becsméreli az ige bölcseségét, mert tisztább, töké-
letesebb, mint az övé; mert minden szaván ott van a 
tökéletesség pecsétje. Mind hiába . . . »A mely bölcseség 
pedig onnét felül vagyon, először tiszta az, annakutána 
békességes, mértékletes, engedelmes, teljes könyörületes-
séggel . . .* (Jakab 3. 17.) 

Az embernek egyik kötelessége lévén az, hogy 
lelkét romlatlanságban megőrizze, megnemesítő erőket 
keres. 

De a gyarló elme tudományánál keresse ? . . . Olyan 
tudománynál, a mely elmúló, mint az ember földi élete ? 
Korántsem. A megváltó, megnemesítő tudomány csak egy 
lehet: Az Ige, mert egyedül ez az örökkévaló tudomány. 
Oly felségesen fejezi ki ezt az apostol hittől áthatott szava: 
» . . . Minden test olyan, mint a fű és az embernek min-
den dicsősége, mint a fűnek virága; megszárad a fű és 
annak virága elhull : De az Úrnak beszéde megmarad 
örökké!* (I. Péter 1, 24. 25.) 

Ha Isten megváltót küldött e világra, megváltót, ki-
ben az ő lelke lakozék, az ő egyszülött Fiát, akkor a 
megváltottaknak csak egy tudomány lehet zsinórmértékük, 
megerősítőjük: a Megváltó beszéde, tudománya, a mely 
egy az Isten beszédével. 

Ámde, a ki nem hiszi el, hogy Istennek beszéde az 
a könyv, melyet csak oltáron, vagy szószéken lát, a he-
lyett, hogy ismerné, olvasná, hogy higvjen a Megváltóban, 
Isten kegyelmében ? 

Ezért olyan elterjedt a hitetlenség, a cégéres bűn, 
mert az Ige igazságát, erejét nem ismerik s nem ismerik 
el. Nem látják, vagy eltaszítják a kegyelemosztó, kinyúj-
tott kezet. 

— Korunk ideges izgatottsága, bűnökben keresett 
és abba fulasztott gyönyöre bizonyítja, hogy az Ige 

ismeretét megvetve, nem tudnak felemelkedni addig, hogy 
megnyugodjanak az Úr szent akaratán s e helyett elke-
serednek, bűnbe sülyednek, mikor ott világol felettük az 
Isten szerelmének fénye, az igaz ösvény világa, az Ige. 

Ezért nincs erős vallásos élet, kivált a művelt tár-
sadalomban, ezért találják kötelességszerű, természetes 
bűnhödésnek és büntetésnek az öngyilkosságot; ezért nyi-
latkozik meg oly ridegen a szeretetlenség. Magasztalják 
a jótékonyság megható példáit? De e világ előtti jótet-
tekből hányat cselekedtek hivalkodásból? 

— Hányan vannak, a kik az embert istenítik és 
merészen vetnek el minden segedelmet. Az embert tartják 
legerősebbnek ? . . . Pedig a bűn is, a mely Isten fényes-
sége előtt megsemmisül — sokkal erősebb, mint ők. Há-
nyan vannak, a kik Istent csak csapásaiban ismerik ? 
Bizony sok az eltévelyedett juh . . . sok az aratni való 
s kevés az arató. 

Nagy célok, nagy küzdelmek várnak az emberre 
itt e földön. Boldogsága, nyugodalma pedig szinte le 
van téve kezében. Ha az életre vivő keskeny örvényen 
jár, élete nem lesz hiábavaló. Isten sohasem hágy el, csak 
mi maradjunk hívek ő hozzá. S ki lehetne más hű. mint 
a ki éhezi és szomjúhozza az igazságot ? Vannak erkölcsi 
szabályok, melyek e ÍÖldi életre szólnak, s melyek embe-
rek alkottak. Élnek is velük a sírig. Es azontúl? . . . 
Számukra semmi sincs De az ige világossága, 
biztató szava épen a sírnál, a halálnál nyújtja Gileádnak 
balzsamát. Az igéből fakadt hit az, mely meggyőzi a ha-
lált; megszabadít azon emésztő, fajó gondolattól, hogy 
hiábavaló a földi boldogság, öröm, hiszen mindennek 
vége a sírüreg lészen. Óh hány tépelődő elmében fordult 
meg e gondolat: nincsen-e segítség? Ide vagyunk kötve 
a földre, a röghöz, mely majd befedez ? Az élet zajába, 
az öröm kacajába belévegyül a síri szellő zúgása. Épen 
a könvekben kifakadó öröm, s a boldogsággal eltelt szív 
heves dobogása közben szólal meg az észben az intés: 
»Mementó mori!« S nincs segítség? Hiába ostromolja az 
ember a földet, hiába a tudomány büszke fényessége, a 
kincsek adta gyönyör: a vég egy s kétségbeejtően sötét. 
Rázza, tépi a lenyugzott lélek kötelékeit, szabadulni akar, 
üldözi az őrjítő tudat, a megsemmisülés tébolyító érzése. 

Es íme az emésztő, égető, de tisztító lelki harcban 
a halál tudatának kínzó érzelmei között derengő világos-
ságot ád a menny szelid sugara, mely éltető fényével a 
kegyelem derűjét árasztja a földre. Miként a fény az égen 
álló napból jő, úgy a vigasz s békesség áldása, a lelki 
világosság, szabadulás öröme is a mennyből száll alá. 

A fáradt ember enyhülésért a természet kebelére 
vágyik, mert Isten művét látja benne; a megfáradt lélek 
hova fordulhatna inkább, mint a szentíráshoz, a melyben 
magát Istent látják lelki szemei ? S hol az örök béke, az 
áldott megnyugvás, ha nem Ő mellette ? Ekkor, az Ő 
benne való megnyugvásnál fakadhat fel a sziv hálaadó 
szava: »A te jóvoltod nagy én rajtam és megszabadítot-
tad az én lelkemet a mélységes koporsóból* (Zsolt. 86. 13.). 

Nincsen talán ember, a kinek ajkára nem jönne, 
ha csak egyszer is, a haldokló költő végszava: »Több 
világosságot!« Érzitek, hogy szürkülő homályba révedez-
nek szemeitek ? Tekintsetek az evangéliumra. Oly meg-
győző igazsággal, az ítélet isteni erejével állítja élénk a 
fényt és árnyat; az igazságot és bűnt; az örök boldog-
ságot s a pillanatnyi kárhozatos gyönyöröket, hogy a kő 
is megindulna. Épen az ige az, mely a sokszor kőnél is 
keményebb emberi szívet meglágyítja, jobb útra téríti; 
mert nem e világnak lelke árad benne széjjel, hanem a 
megtartó irgalomé. Bár minden embernek »mellette, szá-
jában, szivében vo1 - Ige*. Bár mindenkinek szive 



dobogásában, ajka beszédében lenne a véghetetlen bizo-
dalom, a győzedelem meglörhetetlen reménységének szava: 
»Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek 
hatalma minden hívőnek idvességére . . .« (Róm. 1. 16.) 
Vajha mindenkinek fülében megcsendülne e könyv szava, 
a feltámadás harsonája, mely felhívja az embereket: 'fér-
jetek meg . . . megjelent az embernek Fia, a ki keresztel 
Szentlélekkel ! . . Úgy vigasztal, bíztat egy mennyei hang: 
»Közel vagyon az Ur a töredelmes szivekhez és a töre-
delmes lelkeket megtartja* (Zsolt. 34. 19.). 

E biztatás, ez életerőt nyújtó reménység emeli az 
emberiség vigasztalás-könyvévé; ezt olvasva a fájdalom 
könye örömkönyűre változik; a szenvedés édes lesz s 
a teher könnyű »és a lélek felöltözi a világossághoz illő 
öltözetet«. (Róm. 13. 12.) 

Annyi szentség láttára, a mennyi Istenben van, annyi 
kegyelmes szeretet érzésére, a mennyivel Jézus elhalmoz, 
meg kellene térni mindenkinek. 

S a megtérés sohasem elég korai. Rövid az élet, 
csak épen annyi, hogy az ember megmutassa, vájjon lelke 
Istentől vagyon-e, vagy a gonosztól; csak annyi, hogy 
előkészüljön az örök életre. Fogadja az igét szivébe min-
denki, mert senki sem tudja, mikor jő el az Úr! 

És a megtérés jutalma igazán isteni . . . Bármennyi 
szenvedés próbálja is meg az embert itt e földön, érje 
bár a csapások egész sora: ha hitt s bízott az Úrban, 
jutalma leszen a mennyekben. íme, szóljon az »örőkké-
való evangéliuma . . . »Isten eltöröl minden könyhulla-
tást; . . . és a halál többé nem lészen, sem a keserűség-
gel való sírás, sem kiáltás, sem semmi fájdalom nem 
lészen többé: mert az elsők elmultak*. (Jelen. 21. 4.) 

Gúnyolódik a világ, bolondnak nevezi az igazat? 
Mi ez akkor, midőn az örökéletről van szó ? 

A ki e világra nézve bolond, az a mennyeiekre 
nézve bölcs, az nem gyűjt a harag napjára haragot, 
hanem gyűjt, olyan örökséget, »mely el nem veszhet, meg 
sem mocskoltathatik, meg sem hervadhat«. (I. Péter 1, 4.) 
Nem mer az ember elindulni a megtérésre, rögös a kes-
keny ösvény ? Ne féljen, tekintsen a jutalomra; ne feledje, 
hallja meg, »mit mond a Lélek e gyülekezeteknek: A győ-
zedelmesnek enni adok az élet fájának gyümölcséből, 
mely vagyon az Isten paradicsomának közepette (Jel. 2, 7.). 

A ki az életet szereti, kövesse az Igében megmu-
tatott utat, a ki igazságnak italára szomjúhozik, enyhítse 
epesztő szomját az örök élet vizéből; — minden cseppje 
éleszt erősít, mert Isten Lelke szentelé meg azt 

. . . A damaskusi úton keresztyének üldözésére siető 
Saulust megállította az égi szózat. Szemei elhomályosul-
nak a mennyei fényességtől, de meg is nyílnak az isteni 
erő közöltetése által. 

— Aztán Saulusból lesz Pál; a vérszomjas pogány-
ból rettenhetetlen apostol; élő és tanúskodó bizonysága 
a megfeszített, feltámadott Krisztus Istenségének, csoda-
erejének . . . Úgy érzi, hogy köteles a Krisztusnak . . . 
Munkálkodik buzgón s halálával is megpecsételi hitét. 

Minden ember Krisztus ellen harcol, a ki bűneivel 
üldözi; közönyösségével, gúnyolódásával töviskoronát nyom 
homlokára . . . Vajha minden lélekben felszólalna az isteni 
szózat, minden szemet megnyitna az evangélium örök 
erejének hatalma . . . Akkor válna valóra az Idvezítő 
szava: »Ha annyi hitetek volna is. mint egy mustármag, 
a hegyeket kimozdíthatnátok helyökhől*. Megmozdulnának 
a hegyek is, mert elmúlna a régi ég és régi föld s Isten 
országa szállana le a magas mennyekből s annak napja 
lenne Isten akarata, édes szeretete a Jézus s bölcsesége: 
az evangélium! 

Kóréh Tatciy Endre. 

MISSZIÓÜGY. 

Országos protestáns árvaegyesületünk 
az 1896-ik évben. 

Belmissziói egyesületeink között legrégibb és az anya-
giakban leggazdagabb az országos protestáns árvaegye-
sület, melynek 37-ik munkaévéről számolt be az április 
30 án tartott közgyűlésnek az egyesület igazgató választ-
mánya. Jelentéséből kiemeljük a következő főbb mozza-
natokat. 

A nemzet ezredéves ünnepében az egyesület is tevő-
leges részt vett. Árvaháza igazgatójával, Brocskó Lajossal 
megíratta az egyesület és az árvaház történetét, melyet 
a napi és időszaki sajtó igen kedvezően fogadott. A két 
képpel díszített, csinos kiállítású vaskos füzet ára csak 
20 kr., kapható az intézet igazgatójánál (Budapest, Sze-
gény háztér 1.) s jövedelme az árvák javára fordíttatik. 
Árvaházunk részt vett az országos kiállításon, május 9-én 
millennáris emlékünnepet ült s növendékeink testületileg 
zászló alatt részt vettek a június 8-iki hódoló díszme-
neten. 

Az intézetben 103 fiú- és leány-árva nyert nevelést, 
kik közül 76 az intézet hat osztályú elemi iskolájában az 
igazgató, két tanító és egy tanítónő, egy kézimunkataní-
tónő vezetése alatt tanult, a többiek középiskolákba jártak. 
A tanítótestület tagjai: Brocskó Lajos igazgató, Brocskó 
Lajosné tanítónő, Szabó György és Alapi István tanítók 
s Petrik Janka kézimunkatanítónő. A slöjdöt Heinlein Já-
nos ipartanító tanította, a háztartást özv. Máchik Gyuláné, 
az árvák anyja vezette. Az egészségügyet dr. Szontagh 
Félix gyermekorvos gondozta s a növendékek a nyári 
szünidőt Zebegényben töltötték. 

Árvaházon kívül a mult évben 35 árvát segélyezett 
az egyesület, a kik között 1525 frtot osztott ki. A segé-
lyezettek között kilenc az intézet növendéke volt, a 
kiknek tovább taníttatását ez úton tette tehetővé az 
egyesület. 

Vagyoni ügyei nagyon kedvezőek az egyesületnek. 
1895 végével 338,623 frt 90 k.r. 1896 végével 360.518 frt 
59 kr. volt az egyesület vagyonának az értéke, egy év 
alatt tehát 21,894 frt 69 krral gyarapodott a töke vagyona. 
Ez a vagyon-szaporulat főként hagyományokból és alapít-
ványokból állott elő, melyek között tekintélyesebbek: Pap-
hegyiné szül. Schubert Katalin hagyománya 8500 frt, 
Egyeseit fővárosi takarékpénztár 2000 frtos alapítványa, 
báró Lévay Henrik 2500 frtos alapítványa, Nagy Sándor 
lébényi ev. leikész 2000 frtos, Láng László 800 frtos ha-
gyománya stb. Tekintélyes jövedelme volt az egyesületnek 
az évi adományokból és gyűjtésekből; így a karácsonyi 
gyűjtésből 2428 frt 25 krt, a protestáns bálból 2640 frt 
8 kr.. a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap gyűjtéséből 
471 frt 77 kr., Budapest fővárosi 400, Pesti hazai első 



takarékpénztár 300, Egyesült főváros 100, Magyar álta-
lános biztosító társaság 100 frt adománynyal segítette az 
egyesületet. Csupán az egyesületi tagok évdíjaiban mutat-
kozik csökkenés, mely jelenség évről-évre fokozódva is-
métlődik. Általában véve az egyesületnek nagyon lanyha 
az egyesületi élete, mit az is mutat, hogy gyűléseit nagyon 
kevesen látogatják, például a mostani közgyűlésen is 22, 
mondd huszonkét egyesületi tag volt jelen. 

Az egyesület igazgató-választmánya a mult évben 
két érdemes tagját vesztette el. Özv. Székács Józsefnél és 
dr. Liedemann Károlyt. Amaz 1860 óta volt tagja a 
választmánynak és 1878 óta elnöknője. Fáradhatatlan 
volt a könyöradományok gyűjtésében, ernyedetlen a ház-
tartás vezetésében, bölcs és tapintatos a belső kormány-
zásban, melyből nagy rész jutott számára. Dr. Liedemann 
huzamos időn át ügyésze és jegyzője volt az egyesület-
nek s e téren érdemes munkát végzett az intézet anyagi 
ügyei körül. 

A közgyűlés határozatai közül kiemeljük a kö-
vetkezőket. 

Az intézet 1897-ik évi költségvetését 22,1.00 forint 
bevételben és 22,150 frt kiadásban állapította meg. Az 
50 forint hiány csak látszólagos, a mennyiben a szoká-
sos adományok, mint nem biztos bevételek csak igen 
csekély mértékben vétettek számításba. 

Paphegviné Schubert Katalin és Székács Józsefné 
nevét az intézeti márványtáblán megörökíttetni határozta. 
Az nagy hagyományával, ez nagy szivével tett kiváló 
szolgálatot az egyesületnek. 

Végül fölemlítjük, hogy az egyesület igazgató-választ-
mányának jelenleg dr. Kovácsit Sándor ny. min. tanácsos 
és országgyűlési képviselő az elnöke, ki főleg az anya-
giakban való erősítés terén fárad nagy sikerrel; alelnöke 
dr. Wagner Géza ügyvéd, ki a jogi és gazdasági ügyek-
ben szerzett már eddig is kiváló érdemeket; a felvételi 
bizottság elnöke Szilassy Aladár közigazgatási biró; a 
tanügyi bizottság elnöke Szöts Farkas theol. igazgató; a 
női választmány védnök-elnöke özv. gróf Teleki Sándorné, 
ügyvivő elnöke özv. Haberern Jonathánné úrnő, ki néhai 
Székács Józsefné örökébe lépett az intézet ügyvezeté-
sében. 

Országos protestáns árvaegyesületünk, főként az 
anyagiakat tekintve, megszilárdult, megizmosodott belmisz-
sziói intézmény, mely egy kis téren, árvák gondozása 
terén szép közös alkotása a hazai protestáns társada-
lomnak. Vajha úgy a lelkiekben, mint az anyagiakban 
tovább fejlődése meg ne akadna, meg ne lankadna, hanem 
fokozott erővel végezhetné nemes hivatását, az árvák 
megmentésében nyilatkozó keresztyéni szeretet-munkát! 
Vajha e megerősödött egyesületünk mellett hazánk na-
gyobb vidéki központjain is alakulnának árvagondozó 
egyesületek. Mert az aratnivaló gabona e téren is bizony 
nagyon sok, de az arató kevés! 

B E L F Ö L D . 
Az okor-sziget vidéki egyházi értekezlet, 

(B.-Sellyén 1897. ápril. 21-én tartott ülése.) 

Az ókor-szigetvidéki egyházi értekezlet, mely már 
három befejezett év múltjával bir, a negyedik év első 
ülését április 21-én tartotta meg B.-Sellyén 17 résztvevő-
vel, kik közt világiak is voltak, mind rendesen. Az egy-
házmegye határozata folytán az Ormányság egy része is 
ide csatlakozott, kik közül néhányan meg is jelentek sazt 
hitték, hogy tabula rasat találnak s új szervezést, új el-
nevezést kívántak, a mi, megerősített alapszabályaink mel-
lett, sem szükséges, sem célszerű nem volna. 

Az értekezlet buzgó énekléssel s elnök imájával vette 
kezdetét. Ezután Morvay Ferenc elnök hosszabb megnyi-
tóban tekintett vissza az elmúlt évi működésünkre, meg-
nyitóját így végezte: 

»Ama szellemi mozgalom, melyet liberalismus neve 
alatt jelez a történelem, melynek egyik vehemensebb 
eruptiója a francia forradalom volt, s mely századunk 
irányító eszméje volt: küzdelmeinek bélyegét ott hagyta 
hanyatló félben levő századunkon. E pillanatban úgy tűnik 
fel, mintha végére ért volna a küzdelemnek s egy űj esz-
mének kellene helyet adnia. Egyfelől a reakció húzza, 
mind teljesebb erővel viszi oda. a honnan fölemelkedett; 
másfelől egy saját — nálánál még merészebb — szülötte 
igyekszik túlszárnyalni őt. Nem is első e küzdelem. Ez a 
szellem ott volt a történelemben mindenütt, jelleget adott 
annak s új ábrázatot a világnak, egyszer keresztyénség, 
máskor reformáció s egyéb nevek alatt. Vér, romlás je-
lezték sokszor nyomait, de a romokból élet fakadott, mint 
a sírból a feltámadás. És ne vélje senki, hogy e mozgal-
mak csupán politikai, vagy nemzetgazdasági kérdések szü-
leményei. Óh! nem, az emberiség legszentebb ügye a hit, 
a vallás forognak itt a szőnyegen. Mi lesz következése? 
az eszmék és érzelmek e harcában melyik irány fogja az 
új században kitűzni a győzelem lobogóját, azt előre senki 
meg nem mondhatja, sőt nem is sejtheti; de az bizonyos, 
hogy az emberiség előre és nem hátra szeret haladni. És 
a mily bizonyos, hogy a középkor egyháza, vallása nem 
volt a Krisztus Istenországának eszményképe s hogy a 
reformációban felszínre tört nagy elvek sem érhették el, 
a körülményekkel megalkuvás miatt, az eszményi tiszta-
ságot, oly bizonyosnak látszik, hogy nekünk protestánsok-
nak, kik a legerősebb fundamentumon, a Krisztus evan-
géliuma alapján állunk, eszmei szempontból, a követke-
zendőkből nincs okunk rettegni. Jézus isteni tudománya 
ma is az a rendíthetetlen alap, mely még mindig várja, 
mikor építik rá az ő Istenországának épületét. A szabad-
elvűség egyik vívmánya az, hogy a reformációban egy 
nagy lépést tehessünk az ideális cél felé. Ne higyjük, hogy 
elértük, avagy meg is közelíthettük volna. Excelsior! ez 
a mi jelszavunk s legyen ez jövőre is. Ha a merészek 
túlszárnyalnának is, bíztassuk magunkat, hogy az igaz 
hitben, a jézusi erkölcsiségben, a kegyességben, a jóban 
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magunkat túlszárnyalni nem engedjük. Ne a külső anya-
szentegyházért, hanem üdvünkért aggódjunk. Ne azt védjük 
annyira, mint a saját lelkünket. Azt megvédi hűséges 
királya. A mi teljesült a mult század végén, ismétlődik a 
jövőben is. Atheisták, nihilisták, spiritisták, socialisták kény-
telenek lesznek visszatérni a Jézushoz. Csak az ő eszméi 
számíthatnak győzelem borostyánjára a harcmezőn. írva 
van: »Más fundamentumot nem vethet azon egyen kívül, 
mely egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus« Ilyen hittel 
nézve a bizonytalan jövőbe s menve a terhes harc elé, 
ez érzelmek hatása alatt önöket, mint a hitben társaimat 
még egyszer üdvözölve, az értekezletet megnyitom«. 

Sajnálattal jelenti az elnök, hogy értekező nem je-
lentkezett. Azonban ő maga a tegnapelőtt (ápr. 19-dikén) 
kezéhez jutott Protestáns Lapban közölt siklós-vidéki ér-
tekezleti tudósításra vonatkozólag hevenyében, hogy szó 
nélkül ne maradjanak az ott elmondottak, egynéhány 
észrevételt jegyzett fel, melyet szívesen fölolvas, ha azt 
— aktualitásánál fogva — az értekezlet napirendjére fel-
veszi. A tárgysorozat rendén a többi tárgyak után soroztatott. 

Légérdekesebb tárgya volt az értekezletnek a kitű-
zött pályakérdés sorsa, melyről Bosznai Sándor alelnök 
referált. Dacára a szép pályadíjnak ma sem jelent meg a 
porondon több, mint két pályamunka. A már pályázott 
s most új átdolgozásban előkerült »Üdvösség Utja« s egy 
új m ű : »Mennyei Manna« címen. Azonban a pályázat 
határideje óta (március 1.) letelt rövid idő nem volt elég 
az egymástól távol lakó birálók munkájának bevégzésére, 
sőt kitűnt, hogy egy biráló bizottsági tag — kinek helyet-
tesítésével az alelnök bízatott meg — hiányzik is. Azon-
kívül a pályázati feltételek értelmében szükséges, hogy a 
munkák átnézésére főt. Püspök úr, vagy más jelesebb 
egyházi férfiúnk is felkéressék. Ily célból az a biráló bi-
zottságnak visszaadatott a jövő értekezletre előkészítés és 
előterjesztés végett. Apályázat egyébként sikerrel kecsegtet. 

Egy elkésett pályázó saját neve alatt jelentkezett, 
hogy pályázaton kívül a kívánt irányú munkát óhajtaná 
beterjeszteni, mit az alelnök el nem fogadott. Az értekez-
let — az ambiciózus írót nem akarván elkedvetleníteni, 
s eshető jó eredmény szempontjából — elhatározta, hogy 
ez író műve beterjesztésére felhivassék s a biráló bizott-
ság azt, mint a többi pályaművet, birál.ja el. 

Pénztárnok jelentéséből örömmel győződtünk meg, 
hogy a pályamű díját az adakozás bőven fedezte s ezzel 
együtt az értekezlet vagyona a 200 frtot meghaladja. 

Ezután olvasta fel az elnök előre jelzett értekezését, 
mely bár erősen polemikus hangon a siklósvidéki érte-
kezlet indokolását, harcmődját elítéli s különösen kárhoz-
tatja, hogy akadhatott protestáns papi testület, mely a 
kenyérért vívott harcban nem riad vissza a reakció, sőt 
az ultramontán törekvések támogatásától. 

Az értekezés hatását talán abból ítélhetni meg leg-
jobban, hogy egy tekintélyes világi tag indítványára úgy 
az elnöki megnyitó, mint az értekezés a jegyzőkönyvbe 
szószerint való bevezetése elhatároztatott. 

Tudósító. 

N E I Í R O L O G . 

V ó g h e l y Dezső. 
1839—1897. 

A történelemé immár a fényes név, melynek viselője 
egész életén keresztül felkent munkása volt a történelmi 
irodalomnak. A történelemé, mely szellemének nagyságát, 
fáradhatlan munkásságának alkotásait, közhasznú életének 
kimagasló példáit megőrizendi. Nem tartozott azon írók 
közé, kiknek munkáit milliók olvassák, hanem azok közé, 
a kik csendben és zajtalanul ugyan, de folytonosan mun-
kálkodnak, mitsem törődve a nagyrészt jutalomért futó, 
érdemhajhászó önző céljaival, mert megtalálta mindenkor 
a híven teljesített kötelesség öntudatában, a tudomány 
igaz barátainak elismerésében azt, a mi a közhasznú éle-
tet édessé teszi, a mit Fáy András ezen egyetlen szóban 
foglalt össze: »használni«. 

Használni a köznek, a tudománynak, a hazának és 
az egyháznak, ebben folyt le Véghely Dezső élete, s ő a 
szó teljes értelmében a közügy embere volt, s bármely 
irányú tevékenységét vizsgáljuk, mindegyiknél kimagaslik 
előttünk az igaz jellemű, önzetlen férfiú, a ki munkássá-
gával vívta ki babérait. Mikor Ráth Károly Rómer Flóris-
sai 1863-ban megindította a »Győri Történelmi és Régé-
szeti Füzetek*-et: a még alig 24 éves Véghely egész 
lelkesedéssel csatlakozott a dunántúli történetkedvelők 
kicsiny seregéhez s annak minden ülésére elvitte kész 
dolgozatait, közben kutatta e vidék leltárait. 

Ez a kis társaság 1864—1866-ban Csöngén, Répce-
Szemerén, Győrött és Csepen hétszer ült össze s ezeken 
olvasta fel Véghely Dezső »A Marczaltői család utolsó 
tagjai s a marcaltői várkastély története*, A veszprém 
vármegyei Essegvára s a hasonló nevű család története*, 
»Marczaltői Miklós veszprémi alispánról*, »Veszprém régi 
nevéről*, »Batthány Boldizsárról*, »Séta a veszprémi vár-
ban*, »A Somogy vármegyében 1444-ben tartott közgyű-
lésről* című értekezéseit, melyek a Győri Történelmi Fü-
zetekben láttak napvilágot. A dunántúli történetkedvelők 
kicsiny, de lelkes csapatából az alkotmány helyreállítása 
után, midőn a Magyar Történelmi Társulat életre kelt: 
Véghely is sietett dolgozataival a társulat közlönyét, a 
»Századok«-at gazdagítani. Ebben jelentek meg »Gvulaffy 
László élete« (1869), »Korothnay Katinka* 1870) »Zem-
plin-Zemlin s a néhai helytartótanács földirati jártassága* 
című értekezései. A társulat vidéki kirándulásai alkalmával 
tevékeny részt vett a levéltárak kutatásában, melynek 
eredményéül legyen elég felemlítenem a vasvár-szombat-
helyi káptalan s a csornai és pannonhegyi konventek 
levéltárairól szóló jelentését és regest áit (Századok 1870) 
s a galgóci levéltárról szóló jelentését (u. o. 1876). A tár-

a Történelmi Tárban adatokat 



közölt a Sárkány-rend történetéhes, Győr megvételének 
tervéhez, Barkóezy Mária hozománya stb. címek alatt. 

A Magyar Történelmi Társulat — melynek külön-
ben kezdettől fogva igazgató-választmányi tagja volt — 
megbízásából Nagy Imrével és Nagy Ivánnal szerkesztette 
»A zichi és vásonkeői gr.Zichy-család id. ágának okmánytá-
rát « (I—IV. köt. 2063 okiratot publikáltak s ebből Véghely 
írt és tett közzé 932-őt). Nagy Imrével és Nagy Gyulá-
val szerkesztette Zalavármegye története okmánytár-á.nak 
I—11. vaskos kötetét s gazdag gyűjteményéből a »Hazai 
Okmánytáriban is többet közölt s hangyaszorgalommal 
gyűjtötte Veszprémvármegye történetéhez az adatokat s 
mikor azokat összebordta, a benső ember igaz örömével 
kezdett szeretett szőlővármegyéje történetének megírásá-
hoz s a munkában már jól előre is haladt, mikor a kér-
lelhetlen halál kivette kezéből a tollat, hogy avval ne ír-
jon történetet többé. 

A veszprémi ref. egyházmegyének előbb jegyzője és 
tanácsbirája, 1882 óta gondnoka volt. A dunántúli egy-
házkerület 1874-ben világi aljegyzővé, 1896-ban főjegyző-
jévé választotta s mind a két zsinaton képviselő és jegyző 
volt, s a legújabb időig konventi tag. Sokszor emlegette, 
hogy a társadalmi téren számos tisztséggel felruházták, 
de egyet sem tartott soha olyannak, mint szeretett egy-
házának megbízásait, s szívvel, lélekkel, tetteivel annak 
mindenkor igaz fiának bizonyította magát, a mit megmu-
tatott akkor, midőn a főiskolai székhely-kérdés felvetése-
kor, hogy »alma mater«-ének Pápán maradása' biztosít-
hassa, 20,000 forint rendkívüli segélyt szaT ..^atott meg 
mint Veszprém vármegyének alispánja a közgyűléssel s 
nagy része volt abban, hogy Pápa városa ugyanezen célra 
30,000 frtot szavazzon meg. 

Március 28-án Abbáziába ment, hogy megrongált 
egészségéi a meleg, üde levegőn meggyógyítsa, s mikor 
mindannyian már a legjobbat reményltük, jött ápr. 22-én 
a Hiób hír, hogy a nemes szív nem dobog többé. Ham-
vait Veszprémbe szállították, s ápr. 26 án d. u. 3 órakor, 
mondhatni az egész város, a vármegye, a dunántúli ref. 
egyházkerület, a veszprémi ref. egyházmegye lelkészi kara 
állták körül a vármegyeház udvarán felállított gyászrava-
talt, a bánatos, mindenét elveszített özvegygyei, gyerme-
kekkel, rokonokkai, hol Antal Gábor püspök úr a 12— 
15,000 főre menő résztvevők minden rétegét mélyen meg-
ható gyászbeszédet mondott s a szentgáli ev. ref. ének-
kar gyászdalai után a családi sírboltba kisértük a mi 
vezérünket és példaadónkat, hol Bernjén Márton lelkész 
és Kolozsváry József megyei főjegyző mondottak utolsó 
Isten hozzádot. 

A ki a szép. igaz és nemes erényeknek annyi pél-
dáit valósította meg életében, a ki úgy szolgálta a köz-
ügyet, hogy az valóban hivatása volt, a ki egyháza iránt 
való szeretetének szóval és tettel mindenkor kifejezést 
adott, a ki valóságos »előljáró« volt mindenben és min-
denütt míg élt, annak neve élete után is áldásban marad, 
s a polgári és egyházi társaság, a történet és az íroda-

lom mindenkor egyik felkent bajnokát gyászolja az idve-
zültben, megőrzi emlékezetét s így hirdeti késő századok-
nak »non omnis moriar*.* 

Thúry Etele. 

E G Y HÁ z. 
A tiszáninneni egyházkerület május 4. és követ-

kező napjain Kun Bertalan püspök és báró Vay Béla 
főgondnok elnöklete alatt Miskolcon tartotta ez évi tavaszi 
közgyűlését. A püspöki jelentés dicsérettel emeli ki, hogy 
az összes egyházközségek templomban és iskolában haza-
fias lelkesedéssel ünnepelték meg hazánk ezredéves fenn-
állását. A sárospataki főiskola az indítványozott állam-
segélyt nem kívánja igénybe venni, hanem a maga erejé-
ből fogja az algimnáziumnál a párhuzamos osztályokat lehe-
tőleg már a következő iskolai évben felállítani. Beható 
eszmecsere után elhatározták, hogy az egyházmegyei le-
véltárak rendezése mellett egy kiváló történetíróval meg-
íratják az egyházkerület történetét. Az első napi ülés után 
báró Vay Béla főgondnok a közgyűlés 120 tagjának és 
vendégeinek bankettet adott a népkertben. 

Budapesti ref. egyházközségünk f. hó 9-én va-
sárnap délelőtt 11 órakor a rendes istenitisztelet után 
egyházközségi közgyűlést tart, melynek tárgya a részint 
elhalálozás, részint kilépés által megüresedett presbyteri 
és gazdasági bizottsági állások betöltése. Ez alkalommal 
19 presbyteri szék és a gazdasági nagy bizottságban 38 
hely fog választás útján betöltetni. 

Ünnepelt lelkipásztor. Moody András lelkészt, ki 
már húsz esztendő óta áll a fővárosi skót misszió élén, 
a glasgowi egyetem díszdoktorává választotta. Ez alkalom-
ból a hold-utcai iskola feldíszített termében e hónap 1-én 
teaestét rendeztek tiszteletére. Az ünnepséget karének 
nyitotta meg, majd pedig Schmidt Gusztáv, Bolté T. és 
Humpreys Rikárd Mendelssohn egyik művét adták elő zon-
gorán. Ezután Szász Károly püspök, Kiss Áron dr. kép-
zőintézeti igazgató, Verédy László dr. tanfelügyető üdvö-
zölték beszéddel Moodyt, Haypál Benő budai ref. lelkész 
pedig szép üdvözlő iratot is nyújtott át neki. A fáradha-
tatlan tevékenységű lelkipásztort, ki hazai viszonyainkhoz 
való tapintatos alkalmazkodása (magyarul is jól meg-
tanult) és példás papi jelleme által a fővárosban általános 
becsülést vívott ki, mi is szívélyesen és igaz tisztelettel 
üdvözöljük. Érdemei vannak a magyar bibliaterjesztés 
körül, nagy érdemei a magyar-angol egyházi vonatkozá-
sok bensőbbé tétele körül; de talán legnagyobbak az ér-
demei lelkészjelöltjeinknek támogatása, külföldre juttatása 
körül. Isten éltesse, Isten segítse minél tovább, minél 
többre! 

* Ezt a nekrologot kéziratban április 29-én kapta szerkesz-
tőségünk. Szedés után láttuk, hogy a »Dunántúli Prot. Lap<-ban 
május 2-án megjelent. Kisérő levelében május 2-diki közlést kért, 
tehát egyidejű közlésre gondolt a szerzője. Szerk. 



Egyházi aranykönyv. A n.-kanizsai ev. reform, 
missziói egyháznak Karczag Béla 500, Karczag István 
200 frtot adományozott, s erről Seregély Dezső missziói 
lelkészt következő sorokban értesítették. »Ide mellékelek 
ötszáz forintot az ev. ref. egyház alaptőkéjéhez oly célból, 
hogy ennek kamatai évenként egyik fele a legszegényebb 
vagyontalan leánynak, a másik fele a legszegényebb va-
gyontalan fiúnak adassék, a kik a nagykanizsai ev. ref. 
egyházban konfirmálva lesznek. A mely évben ily szegény 
sorsú konfirmálandó nem volna, a kamat akkor az alap-
tőkéhez csatolandó®. Karczag István ugyan erre a célra 
hasonló feltételek mellett 200 frtot adományozott. E szép 
tett valóban kellemesen érintheti az egyházi élet felélén-
kítésén fáradozók lelkét. 

Egyházi értekezlet a n.-szalontai egyházmegyé-
ben. Tavaszi közgyűlése alkalmával a nagyszalontai egy-
házmegye egyházi értekezletet tartott N.-Szalontán. Az 
értekezlet több, a gyakorlati lelkészet körébe vágó kér-
dést vitatott meg. Kimondta, hogy a valláserkölcsi élet 
ébrentartása vegett a hétköznapi isteni tiszteletek minde-
nütt pontosan megtartassanak, téli hónapokban pedig bib-
liamagyarázat tartassék. Vasárnap délután általán káté-
magyarázatot tartson minden lelkész. A hol azonban eddig 
bibliamagyarázat volt, ott felváltva kátét és bibliát magya-
rázzanak. Kimondta az értekezlet, hogy a konfirmáció 
ünnepélyessé tételére tegyenek meg a lelkészek minden 
lehetőt. — Üdvös határozatok, melyek mindarról tanús-
kodnak, hogy a valláserkölcsi élet belterjesebb gondozását 
lelkészeink szivükön hordozzák s fokozni igyekeznek. 

Templomszentelés Kispesten. A kispesti reform, 
híveknek egyik régi óhajtása megy teljesedésbe pünkösd-
kor, a mikor fölavatják az újonnan épült ref. templomot. 
Az építkezést a mult évben kezdték meg s azzal teljesen, 
elkészültek. Most a belső fölszerelésen dolgoznak, a mely-
nek költségeit adományokból fedezik. A fölavatás szertar-
tását Szász Károly püspök fogja végezni. Kis-Pest egvhá-
zilag az anyaegyházhoz tartozik és a kőbányai h.-lelkész 
gondozása alá tartozik. A rohamosan fejlődő községben 
híveink is gyorsan szaporodnak s jobbára az iparos és 
munkás osztályhoz tartoznak. Budapest területén, az ó-budait 
is számítva, ez a hatodik ref. templom, melyet nemsokára 
a kőbányai fog követni. 

I S K O L A . 

Aranykönyv. Andrássy Dénes gróf, a jótékonysá-
gáról ismeretes főúr, a deszpot-szentiványi ág. hitv. evang. 
népiskola fölépítésére ezer forintot adományozott, miért 
neki a közoktatásügyi miniszter elismerését és köszönetét 
nyilvánította. Andrássy gróf róm. kath. vallású, adománya 
tehát kétszeresen méltó az elismerésre. 

Iskolalátogatás. Géresi Kálmán debreceni tanke-
rületi főigazgató e minőségében először április 28-dikától 
május 4-ig gyakorolta az állami felügyeletet a debreceni 
ref. főgimnáziumnál. Az iskola szellemi állapotát hozzá 
méltónak találta s a tanítás sikerével is meg volt elégedve. 
De alapos kifogásokat tett a köztisztaság hiányait illető-

leg s egy vízvezeték létesítését elódázhatlan szükségnek 
nyilvánította. Óhajtását fejezte ki a tanári fizefésrendezési 
tervek megvalósulása iránt is. Érdekesek voltak az igaz-
gatói hatalomkör kiszélesbítését illető nyilatkozatai is, noha 
e hatalmi kör tágítása a prot autonomia keretében aligha 
valósítható. (J.) 

Intő példa. A debreceni ev. ref. főiskola gimnáziu-
mánál meghirdetett magyar és német nyelvi tanszékre a 
kitűzött határidőig (máj. 1.) 1, mondd egy pályázó jelent-
kezett Kecskeméty M. Lajos személyében, a ki jelenleg 
a kollégiumban h.-tanárul van alkalmazva. Hová lett a 
főiskola régi vonzóereje! ? Ez a példa s már előtte egy 
pár mindenesetre mély gondolkozásra kell, hogy indítsa 
mindazokat a buzgó lelkeket, a kik a kollégiumért igazán 
aggódnak. (J.) 

A nagyváradi leány-internátus szervezeti sza-
bályai a nagyszalontai ref. egyházmegye részéről helyben-
hagyattak. A felügyelő bizottságot alkotják a bihari, nagy-
szalontai és érmelléki egyházmegyék által választott bi-
zottsági tagok, mely bizottság maga kebeléből választja 
elnökét. Fegyelmi ügyekben felebbezési fórum a tiszántúli 
egyházkerület. Egyelőre 16 növendéket vesznek fel. Évi 
ellátási díj ref. papok és tanítók gyermekeiért 200 forint. 
A költségelőirányzatban 1506 frt hiány mutatkozik. Ebből 
300 forint fedezését magára vállalta a nagyszalontai egy-
házmegye. A másik két érdekelt egyházmegye ugyanily 
arányban való hozzájárulásra hivalik fel. A többi hiány 
fedezésére felkéretik az egyházkerület s egyúttal indítvá-
nyoztatott, hogy a jótékony célú sorsjáték osztalékából 
részesítés végett kéressék meg az államkormány. Ezen-
kívül hivassék fel a prot. közönség, hogy tegyen alapít-
ványokat, melyekre a szegényebb sorsú növendékek fel-
vétessenek. 

A debreceni főiskola költségvetése 1897/98-ra. 
Előre bocsátjuk, hogy a főiskolai különböző pénztárak 
számadása még csak az 1894/95. tanév végéig van leve-
zetve (Elek Lajos tanárnak nagy erőfeszítéssel és fárad-
sággal sikerült négy évi hátrálékos számadást a mult 
évben összeállítani), ennélfogva a vagyoni érték is csak 
addig tüntethető fél. A hol tehát tőkéket, alapokat, eset-
leg tartozást említünk, ott a két év előtti állapotok érten-
dők. — A főiskola közszükségletei 122,683 forint 48 kr. 
bevétel mellett 112,242 frt 48 kr. kiadással vannak elő-
irányozva. Itt a fedezeti többlet 10,440 frt 80 kr. Ennyi 
az, a mit a tanárok célbavett fizetésemelésére a kollégium, 
minden külső segély igénybevétele nélkül nyújthat. Mint-
hogy pedig az idevonatkozó bizottsági javaslat mintegy 
40 ezer frt évi fedezetet kiván, látni való, hogy annak 
csak egy negyedrésze áll a főiskola rendelkezésére. A köz-
szükségleti alapok közt legnagyobb értéket a kollégium 
tökepénzei képviselik, melyek kevéssel maradnak a félmillió 
forint mögött. Egy részök ö%> más részök 41/a%"0 ' ; jö-
vedelmez. A fekvőségek közt értékre első a tisza-dadai 
birtok = 306,558 frt 28 kr. Több, mint 100 ezer forintja 
van az iskolának házakban is. Évjáradékot kap az egy-
házkerülettől = 4805 forintot, a debreceni reform, egyház-
tól = 3»-90 forint 80 krt, Debrecen városától = 13,066 frt 
3 krt, az államtól (Apaffy-féle só-alap címén) — 4000 fo-
rintot, egyes főiskolai alapoktól = 12,150 frtot. A kollé-
gium tartalék- és kiegészítést igénylő alapjainak értéke 
több, mint 220 ezer forint. Ezek egy része — a hagyo-
mányozok akarata szerint — évről évre tőkésíttetik, míg 
bizonyos megszabott összeget el nem ér. Legnagyobbak 
köztük: a Soós Gábor-alap — 60,000 frt, a gr. Dégenfeld 



Imre-alap = 42,000 frt, a Szártóry-alap = 29,000 frt és 
a Soltra Alajos-alap = 20,000 frt. Ezek annak idején, ha 
majd felhasználhatók lesznek, természetesen nagyban fo-
kozni fogják a főiskola jövedelmét. A kollégium tanári 
nyugdíjintézeti pénztárának bevétele = 16,358 frt 43 kr., 
kiadása = 13,844 frt. Fedezeti többlet 2514 frt 43 kr. E 
pénztár tőkéje = 180,000 frt. A tápintézeti pénztár be-
vétele 25,598 frt 51 kr., kiadása = 25,299 frt 87 kr. 
Fedezeti többlet = 298 frt 64 krajcár. E pénztár tőkéje 
= 85,000 frt. Végül ide iktatjuk, hogy a kollégiumnak az 
új szárnya építésére fölvett kölcsönből még 62 ezer frt 
fennálló adóssága van. Ezt évenként azon 8000 frt állam-
segélyből törleszti, melyet az egyházkerület — egyéb ren-
deltetésétől elvonva — e célra ajánlott föl. Az egyes egy-
házak részéről 29 évvel ezelőtt megajánlott építési segély-
ből még mindig 16.409 frt 56 kr. követelés van kint s 
ezek oly lassan folynak be, hogy pl. 1894-ben 287 frt 
jött e címen a főiskola pénztárába s ez alapon a gazda-
sági tanács sem mert jövőre 300 forintnál többet előirá-
nyozni. Csak e tényre kell tekinteniük azoknak, a kik még 
mindig erősen bíznak abban, hogy az egyháznak áldozat-
készsége fogja a debreceni kollégiumot a kor színvonalán 
megtartani. Hiszen mindenekfölötti örömünk és fődicsek-
vésünk volna, ha úgy lehetne, de a jelek nem biztatók. 
Ide jegyezzük még, hogy az állam a főiskolai füvészkertre 
is 1525 frtot ad évenként, ennélfogva az állampénztárból 
különböző címek alatt részint közvetlenül, részint az egy-
házkerület útján 13,525 forintot húz évenként a kollé-
gium' («/.) 

EGYESÜLET. 
A M. P. Irodalmi Társaság igazgató választmá-

nya f. hó 6-án Hegedűs Sándor másodelnök vezetése 
alatt Bachát Dániel, Csiky Kálmán, György Endre, Petri 
Elek, Szabó Aladár, Szász Károly, Szilassy Aladár vál. tagok, 
Szőts Farkas titkár, Bendl Henrik pénztárnok és Goncha 
Károly, a bizományos Hornyánszky-cég képviselője jelen-
létében ülést tartott. A pénzügyi bizottság jelentése alap-
ján elfogadta és jóváhagyta az 1896. évi számadást és a 
folyó évi költségvetést. Magáévá tette az albizottság jelen-
tését a Magyarázatos Biblia ügyében s ennek alapján ja-
vasolja, hogy a Társaság adjon ki először egy Biblia-
magyarázó Kalauzt vagy Bibliai Lexikont, azután ha ez 
kellő pártolásban részesül, s ha a Károli fordítás revíziója 
készen lesz, fogjon hozzá a tulajdonképeni Magyarázatos 
biblia kiadásához is. — A »Koszorú* 1896. évi elszá-
molásából örömmel vette tudomásul a választmány, hogy 
e népies kiadványokból a mult év folyamán 46,082 pél-
dány kelt el s a vállalat immár a nyomdai költségeket 
teljesen fedezte, a mit főleg annak a példás buzgóságnak 
lehet köszönni, melyet a lelkészikar e kiadványok terjesz-
tése körül kifejt. — A pápai közgyűlés bejelentése, több 
rendbeli folyamodvány és kisebb személyi ügyek elintézése 
után az ülés véget ért. 

A protestáns országos árvaegylet április 30-án 
Kovácsy Sándor miniszteri tanácsos elnöklete alatt tartotta 
meg ez évi közgyűlését. Az egyesület tagjai nem nagy 
érdeklődést tanúsítottak a gyűlés iránt, alig jelent meg 
22 tag. A közgyűlés SzÖts -Farhas megnyitó imádságával 

vette kezdetét, mely után dr. Csengey Gyula egyesületi 
titkár az igazgató választmány évi jelentését olvasta fel. 
A jelentés, mely Lapunk mai számában olvasható, gon-
dosan rajzolt képet ad az egyesület mult évi tevékenysé-
géről, mely kivált az anyagiakban nagyon áldásos volt, 
a mennyiben az egyesület vagyonát 21 ezer frttal gyara-
pította. A jelentés kapcsán a közgyűlés megadta a pénz-
tárnoknak a felmentvényt, megállapította a f. évi költség-
vetést és jegyzőkönyvileg örökítette meg özv. Székács 
Józsefné elnöknő emlékét s beválasztotta a választmányba 
dr. Szedenits Zoltánt és megválasztotta a számvizsgálókat. 

A »Tabitha« egyesület közgyűlése. A Tisza 
Kálmánné védnöksége alatt álló »Tabitha« jótékony egye-
sület április 28-án tartotta meg közgyűlését özv. Haberern 
Jonathánné szül. Liedemann Róza asszony elnöklete alatt. 
A közgyűlésen jelen voltak: özv. Győry Vilmosné, Szi-
lassy Aladárné, Dessewffy Emma, Antal Gézáné, gr. Rhé-
deyné stb. Jurenák Janka kisasszony titkári jelentéséből 
kitűnik, hogy az egylet tiszta vagyona 27,000 forint és 
hogy kenyérre 1333 forintot, ruhakelmékre 570 frtot, fiú-
ruhákra 100 frtot, lábbeliekre 1300 frtot adott ki mult 
évben az egyesület. Kurz Sámuel pénztáros jelentésének 
tudomásul vétele után a közgyűlés köszönetet szavazott 
az elnökségnek, mire a közgyűlés véget ért. 

K Ü L Ö N F É L É K 
" A M. Protestáns Irodalmi Társaság 

pápai közgyűlésére utazó tagtársakat ós vendé-
geket tisztelettel értesítem arról, hogy a keres-
kedelmi minisztérium által engedélyezett vasúti 
kedvezményes jegyért az induló állomás meg-
jelölése mellett nt. Kiss Gábor pápai ref. lelkész-
hez szíveskedjenek fordulni. Az Igazolvány gyors-
vonatra nem érvényes. A budapesti és környéki 
tagok május 18-án reggel 6 óra 50 perckor a 
kelet i p á l y a u d v a r b ó l i ndu lnak . — Szőts Farkas, 
társulati titkár. 

* Személyi hírek. A külső somogyi ref. egyház-
megye Thúry Károly kapolyi lelkészt és egyházmegyei 
aljegyzőt tanácsbirájává választotta. — Id. Szinnyei Jó-
zsef múzeumi könyvtárőrt, a M. írók élete és művei ki-
tűnő íróját hivatala és az irodalom körül szerzett érde-
meinek elismeréseül királyi tanácsossá nevezte ki a király. 

* Felvilágosításul a Prot. Közlönynek. Szász 
Gerő lapja gúnyosan és megütközve említi fel, e heti (18.) 
számában, hogy Lapunk a Schlauch beszédjét, melyet a 
nagyváradi diákkongresszuson tartott. Tárcájában közzé 
tette. Igenis, közöltük, mert az a beszéd a positivismus-
nak és a vallástalan tudománynak kitűnő cáfolata. Aztán 
hibáztatja a Közlöny, hogy a szerzőt és a forrást nem 
neveztük meg. Ez tévedés. Az »Iskola« rovatban a diák-
kongresszusról szóló rövid tudósításban világosan megír-



tuk, hogy a beszéd Lapunk mai Tárcájában olvasható. 
Majd csúfolódó modorban azt állítja, hogy »Szőts Farkas 
és Schlauch egy gyékényen árainak*. Úgy van. Egy gyé-
kényen árulnak a positivismus és a materialismus kár-
hoztatásában. de egyebekben nem. A Közlöny további 
csúfolódásait, melyekben eljárásunkat őrjöngésnek nevezi 
s a ref. egyházból minket is kitessékel, engedjen meg, de 
komolyan nem vehetjük, azokra nem reflektálhatunk, ha-
nem végezzük a ránk bízottakat illő komolysággal és 
becsületes hűséggel. 

Szerkesztői üzenetek, 
A—y K—11 u r n á k B, Köszönet a szép tudósításért. Sajnos, 

hogy a jelen számról lekésett. Jövőre adom. A kérdezett könyv-
ismertetést örömmel veszem. Méltóztassék minél előbb beküldeni. 
Szives üdvözlet. 

M. F. urnák 5f.-Y. A beküldött felolvasás első felét kö-
szönettel vettem. Rendkívül érdekes, helyes nyomon jár, igaz. 
Nagyon várom, sürgősen kérem a végét is, hogy lehetőleg egyszerre 
közölhessem. Meleg üdvözlet. 

K. Ív. urnák Utreeht- Küldeményét megkaptam. Köszönöm. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. h. evang. kerületi kollégium állami-

lag segélyezett főgimnáziumánál a jövő 1897/98. tanév-
vel betöltendő ó-classica (görög-latin) rendes tanári állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Ezen tanszéket a kollégium 
fentartó testületének meghallgatása után a nm. vall. és 
közokt. m. kir. miniszter úr tölti be. 

A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés az 
újabb szerződés megkötése után fokozatosan 1400, illető-
leg 1600 frtra emelkedhetik, 240 frt lakbér és öt 100 fo-
rintos ötödéves korpótlék. 

A nevezett szakra képesítettek felhivatnak, hogy sza-
bályszerűig felszerelt folyamodványaikat, melyekben vég-
zett tanulmányaik, képesítésük és eddigi netaláni szolgá-
lataik okmányokkal igazolandók, a kollégiumi főgimnázium 
igazgatóságához címezve f . évi június hó l-ig küldjék be. 

Hogyha már alkalmazásban lévő rendes tanár vá-
lasztatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkalmazta-
tik; hogyha pedig olyan pályázóra esnék a választás, ki 
még nem volt alkalmazva, de oklevéllel bír, akkor ez ren-
des tanári fizetéssel alkalmaztatik ugyan, de csak egy évi 
sikeres működés után fog állásában véglegesíttetni. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék ideiglenesen 
fog betöltetni helyettes tanárral, kinek fizetése 800 fo-
rint lesz. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja. 
A nevezett tanszékre csak protestáns vallásúak pá-

lyázhatnak. 
Az állás f . év szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kelt Eperjesen, 1897. ápril. 3-án. 

Dr. Schmidt Gyula, 
1 _ 2 kollég. felügyelő. 

P á l y á z a t . 
A miskolci ág. hitv. evang. egyházközségben rendes 

lelkészségre történt eltávozás folytán a segédlelkészi állás 
megüresedett, és az próbatét után. közgyűlésen, választás 
által fog betöltetni. 

A segédlelkész teendője: a lelkészi iroda vezetése, 
a lelkészi összes teendőkben, s munkatorlódás esetében a 
püspöki irodában is segédkezés; javadalma: két szobás 
bútorozott lakáson kívül hétszáz forint (700 frt) kész-
pénzfizetés. 

Jelentkezés e helyre az alólírtnál történik. Gyakor-
lott lelkészek előnyt nyernek. 

Miskolcon, 1897. ápril. 15-én. 
Zelenka Pál, 

3 - 3 lelkész 

Pályázat három tanári állásra. 
Az állami segélyben részesülő hód-mevövásárhelyi 

reform, főgimnáziumban a következő három rendes tanári 
székre pályázat hirdettetik: 

1. Német és latin nyelvi tanszékre. E tanszék betöl-
tése a nmélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ki-
nevezése által történik az egyház felterjesztettjei közül. 

2. Latin és magyar nyelvi tanszékre. 
3. Történelem és latin nyelvi tanszékre. E két utób-

bira az egyház választ. 
Megjegyezzük általában, hogy a megválasztandó ta-

nár a fentebb megjelölt tanszakok mellett köteles esetleg 
a megjelölt tanszakkal közel rokon más tantárgyak taní-
tására is vállalkozni. 

A rendes tanári szék javadalmazása: 1200 frt törzs-
fizetés, 250 frt lakbér és öt ízben emelkedő 100 frtos 
ötödéves pótlék évnegvedi részletekben előre kiszolgáltatva. 
Megjegyezzük, hogy tanintézetünknél van négy 1400 és 
négy 1600 frt törzsfizetéssel díjazott tanszék, a melyekre 
az előléptetés alkalomadtával történik. Ha azonban bár-
melyik tanszékre okleveles tanár nem alkalmaztatik : helyet-
tes tanár, esetleg tanárok választatnak. A helyettes tanár 
évi díjazása 900 frt, szintén évnegyedi részletekben előre 
kiszolgáltatva. 

Pályázhatnak reform, vallású, a kijelölt tanszakokra 
képesített okleveles rendes tanárok avagy tanárjelöltek. A 
megválasztott tanár az országos tanár nyugdíjintézetnek 
a törvény értelmében jogos és kötelezett tagja. A pályá-
zók az életkorukra, egészségökre, vallásukra, végzett tanul-
mányaikra, képesítésökre, eddigi szolgálatukra és hadi 
kötelezettségi viszonyaikra vonatkozó okleveleiket a f . évi 
május hó 30-ig alólírotthoz adják be. 

A megválasztott tanár hivatalát f. évi aug. végén, 
később szaktantárgyából tartandó székfoglaló értekezéssel 
tartozik elfoglalni. 

Hód-mező vásárhelyen. 1897. május 3-án. 

Szeremlei Sámuel, 
t—2 az egyház lelkész-elnök. 

I10RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség : 

I X . kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéz i ra tok 
c imzendök. 

Kiadó-hivatal: 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöfiz. és hi rdet , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

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

Efjyes szám Ara 20 kr. 

Tanulságok a vallásügyi statisztikából. 
Az országos m. k. statisztikai hivatal a keres-

kedelemügyi m. k. miniszter rendeletéből az 
1897. évi j anuár hónap óta »Statisztikai Havi 
Közlemények« cím alatt egy új folyóiratot indí-
tott meg, melyben havonkint feltünteti az idő-
járási, népességi, házassági közegészségügyi és 
a gazdasági viszonyokat. 

Eme havi közleményekkel a statisztika két-
ségkívül hasznos szolgálatot tesz, csak azt saj-
náljuk, hogy ezen havi kimutatásokban a szüle-
tések és halálozások eseteit is a vallások, ille-
tőleg az egyházak szerint nem tünteti ki, mint 
azt a házasságkötéseknél oly részletezve s az 
egyházakra nézve valóban nagyon tanulságosan 
teszi, midőn a beszolgáltatott hivatalos adatok 
alapján nemcsak a vegyes házasságokat hitfele-
kezetek szerint, hanem még a gyermekek vállá-
sara létesült szülői megállapodásokat is pontosan 
feltünteti. Ezen hiányt nagyon szeretnők, ha pó-
tolná a statisztikai hivatal a következő füze-
tekben. 

Az eddig megjelent három (január, február 
és márciusi) füzet alapján a bennünket közvet-
lenül érdeklő vallásügyi adatokat a következők-
ben közlöm. 

Magyarországon Fiúméval együtt (Horvát-
Szlavon országokon kívül) az 1897. évi január, 
február és március hónapokban élve születe t t : 
170 ,820 ; esett ezer lélekre 10"59. Halva szüle-
tett: 4130; esett ezer lélekre: 0'26. Elhalt hét 
éven a lu l : 64 ,524; hót éven felül: 58,925, ösz-
szesen : 123*449. Népszaporodás : 47'371. Esett 
ezer lélekre halálozás hét éven a lu l : 4*00; hót 
éven felül: 3'65, összesen 765. Szaporodás 2-94. 

Házasság köttetett j anuár havában : 13,357, 
melyből vegyes házasság 1191 ; %-ban 8"92; feb-
ruár havában : 28*918, melyből vegyes házasság : 
2401, %-ban 8 '30; március havában: 7,265, melyből 
vegyes házasság: 1 033. °/0-ban: 14 '22 ; március 

havában a böjti időszakban feltűnő az apadás, 
de a házasodás még sem szünetel. A három 
havi házasságkötések száma: 49,540. Esett ezer 
lélekre: 3'07, Vegyes házasság : 4625. Keresz-
tyén ós izraelita között házasság köt te te t t : 45 ; 
ág. h. ev. ós izraelita közöt t : 3, ev. ref. ós iz-
raelita közöt t : 4 esetben. Keresztyén ós fele-
kezetnélküli között házasság köt te te t t : 2, még 
pedig ág. h. ev. menyasszony felekezetnélküli 
férfival és egy izraelita menyasszony lépett há-
zasságra felekezetnélküli vőlegénynyel. Más fele-
kezetek részéről ily házasság nem fordul elő. 
Felekezetnétküli vőlegény és felekezetnélküli 
menyasszony között létrejött házasságok száma: 
16. Figyelemreméltó összeg a kezdeten, mely bi-
zonyára emelkedni fog. 

Leginkább fog azonban érdekelni az a ki-
mutatás, mely a gyermekek vallására vonatkozólag 
létrejött megegyezések számát tűnteti ki s itt a 
hosszadalmasság kikerülése végett, de miután 
az ilyen megegyezés a más hitfelekezeteknól 
elenyésző csekély, úgyszólván a rom. katholicis-
mus és protestantismus küzdelme ez, ez okból 
csupán a két protestáns egyházra vonatkozó ada-
tokat jegyzem fel. E szerint az elmúlt három 
hóban 366 oly vegyes házasság köttetett, hol a 
vőlegény róm. kath., a menyasszony ág. h. ev.; 
ebből megegyezés szerint 56 esetben az apa, 
16 esetben az anya vallását fogják követni a 
gyermekek. Veszteség tehát 40. Megegyezés nem 
történt 284 esetben. A 385 oly vegyes házas-
ságból, hol a vőlegény ág. h. ev., a menyasz-
szony róm. kath., 31 esetben az apa ós 76 eset-
ben az anya vallását fogják követni a gyerme-
kek. Veszteség itt 45. Megegyezés nem jött létre 
278 esetben. Más vallásoknál kötött vegyes há-
zasságoknál veszteségünk 2. Megegyezés nem tör-
tént 274 esetben. Az elmúlt három hónapban 
715 oly házasság köttetett, hol a vőlegény róm. 
kath. ós a menyasszony ev. ref.', ezekből meg-
egyezés szerint 108 esetben az apa, 43 esetben 



az anya vallását követik a gyermekek. Veszteség 
65. Megegyezés nem jött létre 564 esetben. Azon 
741 vegyes házasságból, hol a vőlegény ev. ref. 
és a menyasszony róm. kath., 61 esetben az apa, 
175 esetben az anya vallását követik a gyer-
mekek. Veszteség: 114. Megegyezés nem jött létre 
605 esetben. Más vallásúakkal kötött vegyes 
házasságoknál ev. ref. veszteség: 5. Megegyezés 
nem jött létre: 511 esetben. 

E szerint az elmúlt három hóban megkötött 
vegyes házasságoknál az ág. h. ev. vesztesége: 87. a 
vegyes házasságok: 8'55%-ka; az ev. reformátusok 
vesztesége: 184, a vegyes házasságok: 9-36%-ka. 

Ebből kitűnik, kinek váltak javéira az új egy-
házpolitikai törvények; nem mi nekünk, de a róm. 
kath. egyháznak; kitűnik, mily veszteség ránk nézve 
az 1868. évi L1II. t.-c. eltörlése. Nem annyira a pol-
gári házasság behozatala, mint inkább e törvénynek 
eltörlése ütött rést egyházunkon. A kilátásba helye-
zett államsegély megtévesztett minket; kaptunk, 
hogy engedjünk s az eredmény íme az, hogy 
fogyunk, pusztulunk. A mi e törvény szerint 
tiltva, tisztességtelen volt, az most szabad, tör-
vényes, tisztességes. A reverzálisok sötét korszaka 
ismét arany idejét éli a törvény oltalma alatt, 
Bánó József volt esperes felügyelő szavaival szólva. 
Pedig még csak a kezdet kezdetén vagyunk. 
I látha ismernők a kitérési ada toka t ! Kétlem, 
hogy ez alapon a fenti veszteségünk kárpótolva 
volna, sőt nagyon valószínűnek tartom, hogy a kitérés 
folytán is csak a protestáns egyházak veszítenek. 

Szolgáljon e hiteles adatok alapján feltün-
tetett kép önébresztésre, az egyház belső életé-
nek gondosabb ápolására, híveink belterjesebb 
lelki gondozására. Ne vesztegessük a drága időt 
a lényegtelen s nem annyira égető kérdések 
bolygatásával ós theologiai viták szőnyegrehozá-
sával, a mi csak egyenetlenséget ós visszavonást 
szül az egyházban. Ne huzalkodjunk, ne torzsal-
kodjunk, hanem az evangéliumi hit szilárdításá-
val, az együvétartozás érzetének fokozásával nö-
veljük egyházunk belső erejét. Itt van aztán 
igazán helyén a sikeres evangelizáció és a ha-
tályos cura pastoraíis. Mert ezek a reversalis 
út ján való gyerek-eligérések mind annak a kiáltó 
ós szomorú bizonyságai, hogy megfogyatkozott 
közöttünk az ősi hit ellenálló ereje, hogy hitébresz-
tésre ós hitszilárdításra szorul a magyar Sión. 
Nem lehet itt késni, v á r n i : komoly ós nagy 
már is a veszedelem! Jam proximus a rde t ! 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

A siklósvidéki egyházi értekezlet 
határozataihoz. 

(Felolvasás az okor-szigetvicléki egyházi értekezlet ülésén, B.-Sellyén, 
1897. április 21.) 

»A szél a hova akar fúni, fú, és 
annak zúgását hallod, de nem tu-
dod, honnét jő és hova megyen«. 
Ján. 3, 8. 

Lehető röviden akarok a hivatkozott hatá-
rozatokhoz hozzászóllani, annyival is innkább, mi-
vel egészen tisztán nem lehet kivenni a tudósí-
tásból: mi abból az értekezlet ós mi a tudósító 
véleménye. Annyi bizonyos, hogy a szél fú, még 
pedig egy kissé erősen is, olyannyira, hogy nem 
lehet csodálkozni, ha a gyöngébb idegzet meg-
rémül s egész valójában megrendül. 

Mikor azt kell nyilvánosan a világba kiáltva 
hallanunk, még pedig egy erkölcsi testület kebe-
léből, hogy : »itt 2—3, amott 9—10 család, emitt 
5 6 — 9 0 — 1 0 0 lélek (.a lépett ki a gyülekezetből, 
ez már nem pletyka, nem hiábavaló szóbeszéd, 
hanem az erdélyi énekes szer in t : »a szélvész 
vad ordításacc, mely a gyülekezetek életfáját porba-
döntéssel fenyegeti. S ha a lelkészek e fölött 
feljajdulnak, vészt kiáltanak, nemcsak ösztönszerű 
szánalom érzete kel fel lelkünkben, hanem egyút-
tal úgy meg is döbbenünk, mint az a gondos 
házi gazda, ki rémülve látja, hogy szomszédja 
házát a lángok elborították. Kettős fájdalom vívja 
lelkét: az ösztönszerű részvét, szánakozás és az 
önnön aggodalma. S ha ijedtükben félreverik a 
harangot, segítségre híván a veszély által nem 
közvetlenül érdekelteket is, jól teszik, ezért kár-
hoztatnunk őket nem lehet; s kivált ha maguk 
is derekasan hozzálátnak az oltás, fáradságtól 
vissza nem rettenő, nagy munkájához: részvétünk 
ós segítő karjaink kísérik fáradozásaikat. Foko-
zódik ez a részvét, ha a hívek jajjongását hall-
juk, midőn az Istenházát fenyegeti az emésztő 
veszély, midőn óletmegvetéssel igyekeznek a szent 
dolgok megmentésén; midőn — teszem azt — 
a pap mindenek előtt ós felett az anyakönyvet, 
a közkincset képező javakat igyekszik élete koc-
káztatásával is megmenteni. De érzelmeink ez 
összhangját, mint clissonancia zavarja meg, ha köz-
veszély idején valakit csupán, vagy legalább 
főleg a kenyér, egy darabka zsiradék megmen-
tésében látunk fáradozni minden egyébb előtt; sőt 
— legalább rám nézve — valóban visszataszító 
azt tapasztalni, hogy a szerencsétlen, tehetetlen 
kétségbeesésében, a mentésre nem elég gyorsan 
siető felebarátját felgyújtással fenyegeti. Pedig a 
kérdéses tudósítás reám ezt a benyomást tette. 

A tényállást így kísérlem meg körvona-
lozni. Siklós vidékén a reformátusok tömegesen 
kezdik igénybe venni az 1895. évi XLIII. t.-c. 



— előttem kétes értékű — engedményét, hogy 
az egyházfentartás terhétől úgy a hogy szaba-
dúljanak (mit azonban új szervezkedés nélkül 
úgy sem érnek el). Egy — a hivatolt cikkben 
közölt — párbeszéd (nem tudom valamely érte-
kezésben, vagy csak a tudósító ötletéből) azt is 
megmagyarázza, hogy az illetők megmaradnak 
református hitökben, csak egyházi terheiket so-
kallják. És erős okokkal bizonyítja (már t. i. a 
kitérő), hogy az üdvösség feltétele nem a látható, 
hanem a láthatatlan egyház tagságában áll. Az 
értekezlet azt mondja erre : hogy »ez epídemia 
ellen, mely megfertőzi a valláserkölcsi életet, csak 
egy orvoslást lát az értekezlet s ez nem más, 
mint az 1848. XX. t.-c. teljes hatályában való 
életbe léptetése«. 

Ez irányban, egyházi fórumaink útján, felter-
jesztést kiván tétetni a törvényhozás elé, nem 
kérve, hanem zörgetve, döngetve (ós ezt mindjárt 
meg is cselekszi) azzal, hogy ha a törvényhozás 
a kivánt alapon minél hamarább nem segít : 
»kósz a politikai téren támogatni a néppártnak 
vagy bármely pártnak (talán a bécsi reakciónak 
is?) a revizióra vonatkozó törekvéseit minden 
erejével, minden befolyásával«. Egyben itt — való-
színűleg a tudósító —fe lmuta t j a a nagy erőt, mely 
negyedfél millió protestáns tömörülésében rejlik. 

Egyszerre csak ennyit. Hogy minden baj 
alapokában, e kérdésnél az egyházi teher köny-
nyítésével gyógyítható csak sikeresen : ebben az 
értekezlettel egyetértek. De hogy a cél felé fut-
nak-e az idézett fenyegetésekkel és a mondott 
módhoz találnak e sok társat a negyedfél millió 
protestáns közül, azon kételkedem. 

A jelzett kitérések rendkívül elszomorító 
tünetet képeznek; a minthogy a halálnak, az 
enyészetnek szemlélete mindig visszaborzasztó, 
úgy a csatamezőn, mint a lassan emésztő beteg-
ség kórágyán. Igen ez az agónia, a haldoklás 
tünete. Mi haldoklik itt, az a kérdés. Az egy-
házi szervezet egy tagozata, a mely a protes-
tantismus alapelvével lépést nem tartva elmaradt 
s a kor mai irányába bele nem illik; a fizetés, 
az egyházi adózás rendszere, közelébb nálunk a 
lukma, másutt a kepe, vagy párbérrendszer, mely 
a mai szolgáltatási módozatok közül igazságta-
lanságával, szeretetlen szükkeblűségóvel (hogy 
ne mondjam: lelketlenségével) egészen kirí. És 
azt mondom : megérett az aratásra, s ha igen, le 
kell arattatnia. Azt megengedni •— mint annak több 
izben is kifejezést adtunk — hogy néhány szá-
jasabb hív kedvéért a gyöngébbek elhordozhat-
lan terhet vegyenek vállaikra, túl megy azon a 
határon, mit a Jézus Istenországának magasztos 
elvébe a legkörmönfontabb lati tudinarismus meg-
engedhetőül belemagyarázhatna. A szabadelvűség, 

e protestáns eszme régi, jogos, elutasíthatlan kö-
vetelése, hogy immár ez utolsó és legsúlyosabb 
iga is lehulljon a misera plebs vállairól. 

A vallás forog-e veszedelemben ? Határozot-
tan nem, mindaddig, míg formaszerű üldözéssel 
el nem űzzük magunktól azokat, kik lélekben ma 
is a mi hitünk cselédei, habár a lukmafizetést 
elviselhetetlen tehernek tartják is. Nekünk, érte-
kezleteknek, kiknek bevallott célunk a lélek val-
lásos hitéletének emelése, vájjon melyik lenne 
kedvesebb: szilárd egyházak valláserkölcsi hit-
élet nélkül, vagy jámbor hit ós tiszta erkölcs 
— belső láthatatlan egyház — erőtelen külső, 
(azaz látható) egyházakban ? Es kérdésbe tehetné 
a szegénysége miatt vérző szívvel menekülő: az 
ember van-e az egyházért, vagy az egyház a 
keresztyénért? Egyházat alapított-e, vagy pedig 
az égnek nyert a Jézus lelkeket? Ezeket a kér-
déseket mi is feltehetjük és felelnünk kell reá 
őszintén, becsületesen. Én, részemről, melegebb 
szivvel laknám, mint kaszáló, kapáló napszámos 
a velem egyenlő buzgó hitű keresztyén testvé-
reimmel a hitben, mintsem jólétben dúskáló 
papja legyek egy névleg keresztyén, valójában 
pedig hitetlen és erkölcstelen tagokkal bővel-
kedő gyülekezetnek. 

És, ha az egyháztagok, kik a gyülekezetből 
kiváltak, mivel a terhet nem bírják, azt a val-
lást teszik, hogy jövőre is testvéreim maradnak 
az evangéliumi hitben, nem utasíthatom el farizeusi 
gőggel őket magamtól csak azért, hogy kenyerem 
kisebb, megélhetésem bizonytalanná lett. Hiszen 
van gondviselő Isten az égben! Ezt nemcsak hir-
detem, hanem vallom is teljes meggyőződéssel. 
A dolog pedig így áll nemcsak nálunk, hanem 
az ország átellenes szólón is, honnan szintén 
ezt olvasom: »a kitérés oka nem a hitbeli né-
zeteltérés, hanem az egyházi terhek alól menek-
vés vágya s az a tudat, hogy e célt ma már 
minden lelki károsodás nélkül vélik elérhetni, csak 
a címet vetik le, s maradnak a régi hit követői 
tényleg, annak terhei nó lkük . 

Morvay Ferenc, 
(Vége köv.) ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

A javító nevelésről. 
(Felolvastatott a Nagypénteki Református Társaság közgyűlésén.) 

Régen megmondta az emberiségnek isteni tanítója : 
»Valaki egy kicsinynek gondját felveszi az én nevemben, 
nekem veszi fel gondomat*. A végetlen szeretetnek ez in-
tésben is megnyilatkozó szava egyeseknek szivében élt 
mindig, serkentő ereje el nem aludott soha; de az em-
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berek nagyobb részének lelke köves, tövises talaj, vagy 
útszél még most is, a melyben e mag dúsan termő ka-
lászszá nem fejlődhetik. 

Nem ismerné a helyzetet, a ki azt állítaná, hogy a 
társadalom nem áldozott és nem áldoz sokat a szegény 
gyermekek javára. Árvaházak, szeretetházak épültek és 
épülnek, a melyek tiszteletreméltó munkát végeznek ; egye-
sek és jótékony társaságok buzgóságukkal, adományaikkal 
erősítik a meglevőket, emelnek újakat; maga az állam 
javítóintézeteket állít, a melyekben a bűnbe merült és 
elkövetett bűnei miatt el is ítélt ifjú gonosztevőknek lel-
kéből irtogatják a bűnnek dudváját; minden valamire való 
városban, egyházban nőegyletek vannak, a melyek a sze-
gény iskolás gyermekeket hasznos, lelketépítő könyvekkel 
látják el, fel is ruházzák. De, ha a nőegyletek munkájá-
nak eredményét keressük, legszebb eredményként azt kon-
statálhatjuk, hogy sikerült felébreszteniük, sokaknál ébren 
is tartaniok a könyörületet; azonban a kicsinyek gond-
jának felvételében, a nyomorral és a bűnnel küzdő, vagy 
ezekben élő gyermekek megjavításában, erősítésében a 
céltól messze maradnak. Jó szívvel segélyezik a szegény 
iskolás gyermekeket, vasárnapi bibliamagyarázó órákat, 
szép ünnepélyeket rendeznek számukra, igyekeznek meg-
tanítani, meg is mutatni a gyermekeknek azt, hogy a 
Krisztusi szeretet él s e szeretet iránti bizodalmat és há-
lát oltogatják a gyermeki szivekbe; de van-e, a ki az 
elvetett plántát szunnyadás nélküli éberséggel öntözgesse 
s mint valami gondos, hűséges kertész óvja, ápolja, 
nevelje? 

A könyvekkel, ruhákkal megajándékozott, a vasár-
napi iskolában lelki táplálékkal is ellátott gyermek hova 
jut újra, mikor a nőegylet egy-egy hétre, vagy hónapra 
el-elbocsátja felügyelete, gondozása alól ? Abba a körbe, 
a melyben a rosszra való hajlandóság a bűnnek épületévé 
nőheti és növi ki magát sokszor; talán a nyomorúságnak 
helyére, a melyet a dologkerülő, a mások könyörületén 
élősködő férfiak és nők a bűnnek tanyájává, az erkölcsi 
romlásnak házává tesznek. S abban a társaságban, a 
melyben a férfi és a nő, az atya és az anya szinte ver-
senyezni látszanak az irtózatnak követésében és — a tisztes 
munkától iszonyodva — ha alamizsnát nem kapnak, vagy 
ha csak természetök ösztönzésére hallgatnak, a legrette-
netesebb bűnöktől sem irtóznak vissza: meg tud-e állani 
a gyermek szilárdan s a mit a vasárnapi iskolában hal-
lott, eszében tartja-e szünetlenül: »támaszkodjál a te Is-
tenedhez!« Megmaradhat-e a gyenge plánta a pince leve-
gőjében? erősödhetik-e, vagy nem pusztul-e el teljesen az 
Istenhez ragaszkodó hála és bizodalmas szeretet a gyer-
mek szivében, a hol a hitnek sugara, a szeretetnek me-
lege és az istenes beszédnek harmatja soha sem érheti, 
mivelhogy környezetének káromkodó beszédjétől terhes, 
bűnös cselekvésétől sötét levegő veszi körül ? Az ilyen 
módon elhagyatva élő, növekedő gyermekekből válhatnak 
azok a dacos, megátalkodott férfiak és nők, a kik min-
den nemesebb érzést megtiporva, rémei a társadalomnak, 
a rendnek, békességnek felforgatói, a hazát megtagadják, 

az egyházat is megvetik. Franciaország mutatja elrettentő 
példáját annak, kogy milyen óriási hódító ereje van a 
bűnnek, milyen kétségbeejtően növekedik a fiatal gonosz-
tevők száma. Itt 1840 előtt a 16—21 éves bűnösök száma 
8000 volt, 1895-ben több mint 31,000, a mi ijesztő nagy 
szaporodás, különösen, ha számba veszszük, hogy a fran-
cia gyermekek száma az 1886-iki népszámlálástól az 
189l-iki népszámlálásáig 226,000-rel fogyott. 

Ilyen külföldi példa s azon keserves tapasztalás 
után, hogy hazánkban is a fiatal gonosztevők száma 
évenként növekedik s az 1885-ik és 1895-ik esztendő-
ben elítélt ifjú hünösök száma között 100 percent a 
különbség; ilyen óriási pusztulás láttára egyházunkért, 
hazánkért aggódva kiáltunk fel: mit cselekedjünk?! Mert 
a nőegyleteknek tiszteletreméltó, di- cséretes munkája 
itt nem elegendő, a rendőrségi felügyelet a bűnök, az 
erkölcstelenség szédítő útjain járó gyermeket az ő út-
jairól sem le nem téritheti, sem meg nem óvhatja. A 
társadalomnak kell eddigi munkásságát, eddigi áldozat-
készségét más irányban, oly módon érvényesíteni, hogy 
ne egy pillanatra s ne időnként s csak úgy helylyel-közzel 
gyámolítsa a nyomorúság miatt bűnre hajló s a rossz tár-
saság hatásától a bűnben el is merülő gyermeket, hanem 
folytonosan felügyelő szeretettel, bölcs vezetéssel, gondos, 
céltudatos neveléssel erősítse meg teljesen a jóra való 
készséget s az igaz családi körtől nemcsak az árvaság, 
hanem a szülők gonoszsága, bűnös élete miatt megfosztott 
gyermeknek is adjon családi életet. 

E gondolat s a munkára ösztönző szeretet által 
vezéreltetve a művelt külföldön, kiválóképen a prot. népek 
között a lelkes férfiak és nők egész serqge munkához 
fogott és munkálkodik; összegyűjti az elzüllésnek indult 
gyermekeket s elhelyezi őket az egymásután alakuló és 
növekedő intézetekben Ez intézetekben az eddig elhagya-
tott, szeretetet nélkülözve növekedő gyermekeket szeretettel 
tanítják, nemcsak, hanem oly módon nevelik, az ipar egyes 
ágaiban, a mezőgazdaságban oly formán foglalkoztatják, 
hogy míg egyfelől a munkára vaió képesség, az életre-
valóság s az önfentartási erő tudatának gyönyörűségét, a 
munkának nemesítő hatását s a végzett munka jutalma-
zásában a vagyonszerzés örömeit is megérzik; másfelől 
tiszta vallásos és szilárd erkölcsi fogalmakkal, hasznos 
ismeretekkel gazdagodik meg lelkük. 

Az egyesült államokban, mintegy 1600 férfiú, és nő 
foglalkozik az elhagyatott, utcai koldulásból élő gyerme-
kek nevelésével. Nálunk közelebb, mikor az emberbaráti 
intézetek vezetői tartottak gyűlést, a résztvevőket ujjainkon 
is megszámlálhattuk. 

Poroszországban, a hol négy év alatt több, mint 
14,000,000 márkát fordítottak az elhagyatott gyermekek 
nevelésére, évenként 18—20,000 gyermeket részesítenek 
e nevelés áldásaiban. 

Hogy vagyunk mi a könyörülő szeretetnek ezzel a 
munkájával ? A falusi, úgynevezett koldus birónak gyer-
meke, mintegy természetesen örökli atyja kettős tarisz-



nyáját és koldusbotját. A városi dologkerülő csavargónak 
fia és leánya a szülő nyomdokát követi, mert az alma 
nem messze esik a fájától. S ha a rendőrség az újabb 
főkapitányi rendeletnek engedelmeskedve szemmel kiséri 
is az ilyen gyermekeket, hiába. Utunkba lépten-nyomon 
kerül egy-egy kis fiú, a ki gyufát árul, egy kis leány, a 
ki virágot kinál s egy más, a ki vézna kezeit esedezve 
nyújtja felénk. Nem maguk találták ki, nem is magukért 
teszik csupán, mástól, a szülőktől, a dologkerűlés és a 
bűn nagy mestereitől tanulták, hogy e könnyű módot, a 
nyomornak mutogatását használják fel a segítő könyőrü-
let megindítására. S az ilyen gyermek élettörténetének 
egyes fejezeteit a rendőri felügyeletben, a kicsiny bűnök 
elkövetése után a rendőrségi börtönbe jutásban, a gonosz-
ság emez akadémiájának végigjárása után a nagy bűnök 
elkövetésében s végre a törvényszék börtöneibe jutásban 
előre megírhatjuk. 

Az árvaházak, szeretetházak a szülők nélkül árván 
maradt gyermekek gondját veszik fel, Arra kell töreked-
nünk, hogy azok a gyermekek is, a kik bár nem árvák, 
mégis a családi kör édes boldogságát, az otthonnak bi-
zodalmas, jóraserkentő örömeit, a szülői nevelés jótéte-
ményét nem érezhetik: szeretetteljes gondviselés alá jus-
sanak. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha a rossz család 
helyett jót, a helyett az otthon helyett, a mely a bűnök 
tanyája, olyant adunk, a mely az erényes, munkás életnek 
melegágya. 

Ilyen otthont alapítanak, ilyen családot adnak a mű-
velt külföldön a szerencsétlen gyermekeknek. Összegyűjtik 
a kolduló, züllésnek indult gyermekeket a javító-, nevelő-
intézetekben s 15—20 tagból álló családokra osztják őket. 
E családok vezetői a fiúknál iparosok, vagy földművesek, 
a leányoknál egy-egy tisztes özvegy nő. Az intézetnek, 
az otthonnak feje, a családok atyja az igazgató. Ezekben 
az intézetekben megtanítják a gyermeket az elemi iskolák 
tudnivalóira s nyáron kertészettel, télen kézügyesítő mun-
kákkal foglalkoztatják; fiúk és leányok a házi teendők 
minden ágába bevezettetnek; amazokat úgy nevelik, hogy 
jóravaló mesteremberek, vagy földművesek, emezeket pe-
dig, hogy ügyes, minden munkához értő cselédek legye-
nek. Természetes, hogy a kiváló tehetség előtt a fejlődés 
útja nincs elzárva. A gyermeket konfirmációja után elhe-
lyezik valamilyen mesterembernél vagy földművesnél, a ki 
az ügyes, értelmes gyermekből jóravaló férfiút nevelhet. 
Az így elhelyezett gyermek 20 éves koráig az intézet kö-
telékébe, az intézet felügyelete alá tartozik s a közel le-
vőket az intézet vezetői látogatják meg időnként, a vidé-
ken lakókat pedig az e célra felkért védnök, a község 
lelkésze, vagy tanítója, a ki havonként vagy, ha szükséges, 
többször is jelentést tesz a növendék szorgalmáról, maga-
viseletéről s ha úgy tapasztalják, hogy a gyermeknek to-
vábbi és szigorúbb felügyeletre, javító nevelésre van szük-
sége, akkor az úgynevezett dologházba viszik, a hol nem 
az előbbi otthont jellemző, a szülőkéhez hasonló szeretet, 
hanem katonai rend és pontosság, szigorúság uralkodik. 

Ilyenforma áldásos tevékenységet a nőegvletek már 

szervezetük, eszközeik hiánya miatt nem fejthetnek ki. 
Végezzék, végezik is ők a maguk áldásdús munkáját az 
elaggott, szegény, munkára képtelen férfiak és nők gyá-
molításában, azoknak a jóravaló, szorgalmatos iskolás 
fiúknak és leányoknak felruházásában, vasárnapi vallásos 
tanításában, a kiknek szülőik szegények ugyan, de tisz-
tességesek s a kik otthon a családi életben, az atyának 
és anyának példájában tisztes, munkás, szorgalmatos, ke-
resztyén életet látnak. Ebben a körben szép eredmény-
nyel, nagy áldással munkálkodhatnak s az ilyen munkás 
nőegyletek dicsekedésünk és örömünk nekünk mindenkor. 

A mi nőegyletünk segélyezett olyan gyermekeket, a 
kiknek szülői az alkoholnak áldozatjai s a kik már zsenge 
gyermekkorukban otthon a pálinkaivás iszonyatosságát 
szokták meg ; segítettünk olyanokat, a kiket szülőik egye-
nesen a tétlenségre, a koldulásra nevelnek. Ezeket a gyer-
mekeket ki kell ragadni a szülők kezéből, meg kell sza-
badítani a gonosznak hatalmától, meg kell óvni a vesze-
delemtől. 

Mit akar a Nagypénteki Református Társaság s mire 
törekszik ? Halljuk minden baj, minden veszedelem ellen 
a praeventiv intézkedések ajánlását. Ilyen óvóintézkedés-
sel óhajtja Társaságunk az eltévedt gyermekeket a szere-
tet gondjaiba venni; mert az emberi társadalomra nézve 
nem lehet nagyobb veszedelem, mint a mivel ezek a sza-
badon tenyésző gyermekek fenyegetnek. Ha azokat a 
káromkodó beszédű férfiakat, a kik minden rend, az egy-
ház, haza és társadalom ellen feltámadva, míg egyfelől a 
szegény ember nyomora miatt panaszkodnak, másfelől 
annak a könnyen félrevezethető szegény embernek fillé-
reiből here módra, dologtalanul lakmározva élősködnek; 
ha ezeket a férfiakat gyermek- és ifjúkorukban munkás-
ságra, tisztességre nevelték s arra tanították volna, hogy 
csak a munkálkodó ember méltó a maga jutalmára : akkor 
nem bántaná, nem aggasztaná a jobbaknak lelkét az a 
sok hiábavaló beszéd, a melylyel most némelyek a tudat-
lan tömeg hiszékenységére, üres, erőtelen lelkére támasz-
kodva kenyérkeresetből támadják az egyházat és ingerel-
nek a hazának megtagadására. A praeventiv eszközöket 
óhajtja Társaságunk a kezébe venni, hogy a még egészen 
el nem tévedt, de tévelygő, el nem ítélt, de az ítélet felé 
siető gyermek a törvénynek és ítéletnek terme helyett 
az igazságnak és szeretetnek helyére, a mi otthonunkba 
jusson és a mely gyermek eddig a munkát kerülte, szeresse 
meg azt, a ki félt az emberektől, vagy haragudott reájuk, 
az otthon családi körében nevekedve embertársaihoz való 
viszonyában szeretetteljessé legyen, a ki a rendetlenségnek 
volt neveltje, szokja meg a rendet s a ki gyűlölséget ta-
pasztalt, érezzen szeretetet. 

A Budapesti Szemle mult év augusztusi száma a 
csavargó és koldus gyermekek állapotjárói elmélkedve, azt 
mondja, hogy mi magyarok eddig nem is foglalkoztunk e 
nagy társadalmi kérdéssel«. De igenis foglalkoztunk; épen 
e kérdés megoldását tűzte ki feladatául a Nagypénteki 
Ref. Társaság s ha szerényen és alázotossággal haladtunk 
és haladunk továbbra is célunk felé, hiszszük, hogy foly-



tonosan erősödve, lépésről-lépésről közelebb jutunk célunk-
hoz. Szinte látom a jövendőnek képét, a mi szép és ked-
ves otthonunkat; látom a nagy művész. Zichy Mihály 
képének -— a melyen Társaságunk célját és munkáját csak 
tőle telhető bölcseséggel és művészi erővel festette le — 
megelevenedését: egyik oldalon az elzüllött, másik olda-
lon a megjavult gyermekek csoportját; látom a vezetők, 
a buzgó férfiak és nők szemében felcsillámlani a könyö-
rület és szánakozásnak, az örömnek és hálának könyeit. 

A kik fáradoznak az intézet magalapításában, buzgól-
kodhassanak sokáig annak vezetésében is s az otthon 
fejlődésében, a megjavult gyermekek számának szaporo-
dásában találják meg az ő munkásságuknak jutalmát. 

Haypál Benő. 

Tantervi revizió-e vagy iskolai reformáció ? 
Mióta Wlassics közoktatásügyi miniszter a tantervek 

revíziójára vonatkozó lépéseket és intézkedéseket megtette, 
a különböző iskolai és tanügyi tényezők erős mozgoló-
dásba és »hullámzásba« jöttek. Ennek lőn eredménye azon 
számos vélemény, javaslat, tanácskozásokról fölvett jegy-
zőkönyv; tanító- és tanárköri gyűlésekről szóló tudósítás; 
önkéntes és »muszáj« cikke.zés; privát, fél-és egész hiva -
talos nyilatkozat; általában pedig mindaz a sok avatott 
és avatatlan hozzászólás, a melyekkel az egyháziskolai 
és napi sajtó, a szak- és nem szakközlönyök lépten-
nyomon tele vannak. Mindezen, általunk is helyeselt moz-
zanatok vagy inkább mozgalmak arra szolgálnának, hogy 
külön-külön is, együttvéve is — mint megannyi orvosszer 
— a mai beteg iskolai állapotokat meggyógyítanák. Mert 
az eddigi, különösen a közelebbi évek kísérletezései nyil-
vánvalólag bebizonyították, hogy ha a helytelen (hibás 
kiindulási) elvhez a gyakorlatban még céltévesztett alkal-
mazkodás is párosul, akkor »medicina peior est morbo*. 

Ámde, valamint a beteg testi szervezet gyógyításánál 
nem az orvosszer az első és egyedüli szükség, hanem 
mindenekelőtt a helyes diagnosis megállapítása, mely 
azután a patikai orvosságot esetleg nélkülözhetni is fogja 
és a beteget a természetes gyógymódra vagy a természet 
által szabadon nyújtott gyógyforrások és természetes esz-
közök célszerű felhasználására utalhatja: akként — úgy 
véljük — a mai iskoláztatásunk betegségi tüneteinél is a 
a helyes diagnosist kell megtalálnunk, ha a társadalom és 
az állam alapját képező, de jelenben nagy betegen fekvő 
iskoláinkat gyökeresen akarjuk meggyógyítani. 

S talán nem leszünk szerénytelenek, ha azt állítjuk, 
hogy a revízió körül megindult mozgalmaknál Lapunk 
leghamarább sorompóba lépve (1896. nov.-dec.), leghama-
rább adott alkalmat munkatársainak a fontos kérdéshez 
való hozzászólásra. Ezen munkatársak között mindjárt a 
kezdet elején mi is tollat fogva, e Lap mult évi 49. szá-
mában levő vezércikkben (valamint a f. évi 1—6. sz. 
cikksorozatban is) tanügyünk három évtizedes állapotának 
rövig áttekintése után, örömünknek adtunk kifejezést a 
miniszter úr revizionális törekvései fölött s egyúttal sze-
rény közreműködésünket is megígértük vala. De másfelől 
kifejezést adtunk azon határozott meggyőződésünknek is, 
hogy a mai iskolai állapotokon csak gyökeres rendszer-
változást, illetőleg az iskolák szellemének reformációja 
segíthet! Ezen nézetünkben vagy, ha úgy tetszik, állás-
foglalásunkban megmaradni ma több okunk van, mint 
akkor volt. Mert épen a felszínre került revizionális javas-

latok rendjén derült ki csak igazán, hogy mennyire beteg 
a mai iskola, a tekintetben leginkább, hogy nem tud óhaj-
tott sikert felmutatni . . . 

Tehát: sikertelenség! Ez a mai általános tanügyi 
betegség symptomája. Ezt hangoztatják mind a régi isko-
lák még meglevő maradványai, az öreg professorokban 
és schola-mesterekben, mind az újabb iskolákból kikerült 
és az egyetemeken s tanítóképzőkben szerzett diplomák-
kal bíró tanári és tanítói emberek. A sikertelenséget han-
goztatják továbbá azok, a kik a mai tanterveket jóknak 
és célszerűeknek tartván, csupán csak némi külső változ-
tatásokat (tananyag és óraszám redukálást s tankönyvek 
egyszerűsítését) óhajtanak azokon eszközöltetni; mindazok, 
a kik velünk együtt (habár kevesebben, mint az előbbiek) 
nem a tanterveken való toldozást-foldozást, hanem új 
rendszert és új szellemet kívánnak. 

E szerint, ha megállapítottuk a beteg tanügy diag-
nózisát a sikertelenségben, vagy mondjuk, az eredmény-
telenségben ; akkor természetesen kötelességünknek kell 
ismernünk, hogy kifejtsük: mi által és miben véljük az új 
rendszert, illetve az iskolák szellemének reformációját a 
jelzett diagnosisra alkalmazandónak ?Erre vonatkozólag némi 
észrevételünket kívánjuk részint elvi, részint gyakorlati 
szempontból röviden megtenni addig is, míg a revi-
sionális munkálatok oda érnek, hogy egy általános kép-
ben azok összefoglalhatók lesznek. Hiszen utóvégre az is 
megtörténhetik, hogy ha fennebbi állásfoglalásunkkal csak-
ugyan kisebbségben maradunk, még abban az esetben is 
talán értékesíthető megjegyzésekkel járultunk a revízióhoz. 
Mindezekhez még csak azt kívánjuk előrebocsátani, hogy 
szemünk előtt ugyan általában az iskola, de különösen 
mégis a középiskola lebegett a dolog természeténél fogva. 
Ez a mai nagy horderejű kérdés »punctum saliense«. 

Jöjjünk hát mindenekelőtt tisztába, hogy: mi az 
iskola? Senki se tartsa e kérdésemet naivnak. Mert a 
mindennapi életben sokszor tapasztalhatjuk, hogy épen a 
legközelebbi dolgok vannak tőlünk legtávolabb az által, 
hogy ügyet sem vetünk azokra, s csak a messze eső déli-
bábot szemléljük, sőt talán a szivárványt is kergetjük. E 
mellett a hány tanügyi vagy laicus embert megkérdezünk 
annyiféleképen nyilatkozik az iskola céljáról. Én részem-
ről a kérdésnél azokkal tartok, a kik az iskolát az élet 
ama fontos eszközének tekintik, mely a haladás vívmá-
nyait, illetve a tudományos törekvések eredményeit magába 
az életbe viszi át. Igen, de míg a tudományt a maga 
fenszárnyalásában nem gátolja semmi sem, az iskolát a 
paedagogiai tekinteteknek kell mérsékelni. Ez által az 
iskola nemcsak tudós, hanem bölcs is lesz. A bölcs iskola 
tehát a paedagogia szolgálatába áll s keresi, számon tartja 
és megvalósítja a tanulás hönnyebbítésének eszközeit. Az 
ilyen iskola aztán nem tarthat sem a túlterhelés, sem az 
»agyontömés« vádjától. 

Ebből folyólag, in specie a középiskola feladata pl. 
nem az, hogy kutassa: miként lett valamely dolog, hanem 
hogy miként lehet azt valakinek minél könnyebb módon 
sajátjává tenni. S ha áll ez a tétel a középiskolákra, 
mennyivel inkább állni kell az alsófokú iskolákra nézve ? 
Keressük hát minden lépten-nyomon a tanulás könnyeb-
bítésének eszközeit! Ez legyen az iskolai módszernek, vagy 
mondjuk, a tanító és tanár eljárásának paedagogiai alapja. 
Mert ez adja meg az iskolának úgyszólván családias jel-
legét. E nélkül az iskola — néhai Felméri Lajossal szólva 
— regement, mint a németeknél; klastrom, mint a fran-
ciáknál ; iroda, mint mi nálunk (Iskolázás Angolországban 
II. 174.). A paedagogiai alapra helyezkedett, családias 
jellegű iskolát honosították meg reformátoraink; a németek-
nél Melanchton épen úgy, mint az angoloknál Locke s 



nálunk Comenius, Apáczai és a többi. Ezt az alapot az 
angol iskola ma sem adta fel. Nincs is ott »rabulismus* 
a disciplina terén, hanem az iskola az életnek, az élet 
pedig az iskola és kultura szolgálatában álló iskolának hű 
kinyomata. Reformáljuk tehát iskoláinkat a jelzett paeda-
gogiai alapon. 

Ha a paedagogia, mint a tanulás könnyebbítésének 
műszere az élet szolgálatában álló iskolának fundamen-
tuma: akkor a szegletkő nem más, mint a tanító, vagy 
hogy a mai címkórságos és rangfokozatos világban ne 
sértsünk senkit se. a tanár egyénisége. Fennebb tisztába 
jöttünk az iskola fogalmával. Jöjjünk most tisztába a 
tanító (tanár) subiectumával. Erre nézve az angol paeda-
gogiai irodalomnak korábbi cikksorozatunkban már említett 
egyik legkitűnőbb művelője, Edivard Thring, (Theory and 
Practice of Teaching, VIII. 97.) a következő classicitással 
nyilatkozik: » A tanító első gondolata azok legyenek, a 
kiket tanítani kell; második gondolata azok legyenek, a 
kiket tanítani kell; utolsó gondolata azok legyenek, a kiket 
tanítani kell. A tanító subiectuma tehát a fejletlen emberi 
ész. A mit tanít, annyira nem az ő subiectuma, mint az 
orvosság, melyet az orvos ad a betegnek. Ha az orvos-
ságtól hal meg a beteg, bizonyára a doktort tartják os-
tobának. A rossz tanítás is megölője lehet a léleknek, az 
ifjúság értelmének. »Ha a fiúk nem tanulnak, én vagyok 
a hibás* ez legyen a tanító maximája«. Az angol paeda-
gogus eme tételével csaknem szórói-szóra való egyezőséget 
találunk a mi néhai Hunfalvi/ Pálunk ezen mondásában: 
»Meg lehet győződve a tanító, hogy mindannyiszor vét a 
természetes logika ellen, valahányszor a tanítvány őt nem 
érti*. (Nyelvtud. és Nyelvtanítás 35.). Mikor hát a mi 
tanító- és tanárképzőink feladataikat úgy oldják meg s a 
tanítói jelleget annyira pregnálják a jelöltekbe, hogy nekik 
első és utolsó gondolatuk csak a tanítvány leend; mikor 
tanítóink és tanáraink egészen identifikálják magukat növen-
dékeikkel: akkor »a régi tömlőbe új bort öntöttünk*; 
akkor régi iskoláinknak hagyományos szellemét újítandjuk 
fel; akkor a lélektani alapon való tanítás fog dominálni 
új életre keltett »alma matereinkben*. 

Az ezen alapra fektetett tanítás princípiuma pedig 
abban áll, hogy valamint a testet, úgy a lelket is moz-
gásra kell tanítani, mely itt a tanuláshoz való illeszkedés. 
Az eljárás igen egyszerű. Mert a tanulóval csak azt kell 
érzékelhetővé tenni, hogy a tanulás arra szolgál, hogy 
könnyen tudjon gondolkodni. Arra kell őt vezetni, hogy 
lássa: gondolat a kezdete, gondolat a közepe, gondolat 
a vége minden munkájának; lássa továbbá, hogy a nyelv 
nem egyéb, mint az értelmes gondolat mozgás-tere, más 
szóval, a gondolat megtestesülése. A gondolat alapja a 
megfigyelés. A megfigyelésre pedig legkitűnőbb anyag az 
anyanyelv. Az igazi nevelés az anyanyelvet használja fel 
arra, hogy általa észlelni, gondolkodni és szabatosan ki-
fejezni megtanítson. S csak mikor ez a művelet be van 
végezve, térhetünk át az idegen nyelv tanítására — 
mondjuk mi is Thring-gel együtt. 

Nézzük most a dolgot a maga természetes megje-
lenésében. A pólyából kikerült gyermek 3—4 év alatt 
megtanulja anyanyelvét jól beszélni. Mert látja, hogy neki 
a beszélés lehető, hogy neki a beszélés kellemes; hogy 
neki a beszélés hasznos dolog-, és az eleinte síró-rivó, 
azután gyügyögő gyermek csakugyan megtanul beszélni. 
Ellenben a rossz módszerrel vezetett iskolás gyermek azt 
látja, hogy neki a nyelvtanulás lehetetlen; hogy neki a 
nyelvtanulás kellemetlen; hogy neki a nyelvtanulás haszon-
talan dolog. És az ily növendék nem is tudja az idegen 
nyelvet addig megtanulni, míg tőle azt kívánjuk^ hogy az 
ismeretlent ismeretlenből, a latint s illetőleg a franciát 

vagy a németet például, a magyar nyelvtan tudása nélkül 
tanulja! E tekintetben ne hivatkozzék senki se azokra a 
régi igőkre, mikor az iskolákban magyar nyelvtant vagy 
absolute nem, vagy igen keveset és fogyatékosan taní-
tottak : s mégis megtanultak latinul. Igen, mert az akkori 
időkben úgyszólván a latin volt az anyanyelv. Arra se 
hivatkozzék senki, hogy a kik soha iskolába nem jártak 
és elszármaznak idegen helyekre: megtanulnak németül, 
franciául, olaszul stb. Igen, mert az ilyenek ott olyan 
helyzetbe jutnak, a minőben van a fennebbi »pólyából 
kikerült gyermek*, a ki a környezettel való beszélgetés 
rendjén okvetetlenül megtanulja azt a nyelvet, a melyet 
hall és a melyre rá van szorulva. Éppen azért feltétlenül 
igazat kell adnunk Hunfalvy Pálnak, mikor azt mondja, 
hogy: »Én csak azon a nyelven, a melyet tudok, fejez-
hetem ki a logika szabályait s értelmezhetem az általános 
mondattant; nem pedig azon a nyelven, melyet tanulni 
akarok, melyet még nem tudok.* 

Ha tehát el nem vitathatólag, minden kétségen kívül 
áll, hogy az a helyes methodus, mely az érthetőről megy 
az értelmetlenre, a megismertből az ismeretlenre: nem 
lelki gyilkosságot követett-e el a tanuló értelmén a lefolyt 
fél évszázad tanterve és utasítása, midőn modern nyelvek 
társaságában pláne kihalt, nehéz nyelvek (latin-görög) 
rendszeres grammatikáit adta oda fokos könyvekben a 
még alig fejledező, gyenge értelmű tanuló kezébe — a ki 
anyanyelvének nyelvtanát vagy sehogy sem tudta, vagy 
még nem tudta? Melyik müveit nemzet indult el vala-
mikor a valódi nevelés útján, hogy idegen nyelveket sajá-
títson el, mielőtt saját anyanyelvét nem tudta arra hasz-
nálni, hogy általa gondolkodni, észlelni és magát szaba-
tosan kifejezni tudja ? 

Félre hát azzal a tantervvel, a melynek beosztása 
és utasítása szerint a magyar nyelvtannak párhuzamosan 
keli haladni: gimnáziumban a latinnal, reálban a franciá-
val, polgáriban a némettel, s ezen felül még más idegen 
nyelveket is megkezdett, mielőtt a magyar nyelvtan tár-
gyalása be volna végezve, pl. a gimnáziumban a németet 
a III. osztályban, a mikor a latin mondattannal kapcso-
latosan a mayyar nyelv rendszerét is csak ekkor rendeli 
a tantervi beosztás és utasítás! Es tűzre a mai tanköny-
vekkel, a melyek — tiszteieta kivétel alá tartozó kevésnek! 
— »rendszereseknek* vannak elnevezve, de a legnagyobb 
rendszertelenségben leledzenek; »magyarul* vannak írva, 
de legtöbbje úgy, hogy bajba kerülne azokat jó, tiszta 
magyarságra lefordítani! Ezen állításunk — azt hiszszük 
— nem alapszik elhamarkodott ítéleten azután, hogy e 
Lap f. évi 2—6. számaiban az általunk bemutatott tan-
könyvekkel a t. olvasóknak is alkalmuk volt megismer-
kedni. Mert ha joggal ostobának tartja mindenki azt a 
doktort, a ki olyan orvosságot rendel vagy ad be a beteg-
nek, a melytől az belehal: mi módon igényelheti a jó, 
bölcs és tudós jelzőt iaz a tanterv, az az utasítás, az a 
methodus és az a tankönvv-író, a mely és a ki megölője 
a léleknek, az ifjúság értelmének"? Már pedig meg van írva 
az evangéliumban, hogy: »Ne féljetek azoktól, kik csak 
a testet ölik meg. de a lelket nem ölhetik meg; hanem 
inkább féljetek azoktól, kik mind a testet, mind a lelket 
elveszthetik*. (Mát. X. 28.). 

Ezért perrhoreszkáltuk jelen cikkünk keretében a pae-
dagogia ellenes iskolát, a névleges tanítót avagy tanárt, 
a természet-ellenes methodust, a rossz és túltömő tanter-
vet, és utasítást, végül az emészthetetlen és terjedelmes 
tankönyveket. Ellenben ezért, óhajtottuk a tantervi revízió 
helyett a gyökeres új rendszert, illetve az iskolák szelle-
mének reformációját. 



Hogy lesz-e még perhorreszkálni és óhajtani valónk: 
azt e Lap jövő vagy későbbi száma mondja meg. Addig 
is: Isten velünk ! 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke látván, 
ev. ref. kollégiumi tanár. 

T Á R C A . 
A római kath. fölvilágosodás történetéből. 

1831 tavaszán írta volt az akkor még csak 35 éves 
MÖhler, a tübingai kath. theol. fakultás tanára a protes-
táns Piánkhoz Göttingába az üdvözlő iratot 50 éves tanári 
jubileuma alkalmából. Baur, az egyháztörténeti kutatás 
protestáns nagymestere mellett a tübingai kath. theol. 
fakultás is részt kért az agg tudóst üdvözlők sorában, s 
épen az ifjú Möhlert bizta meg az üdvözlő irat megszer-
kesztésével. Az üdvözlő irat »a németek theologiai taní-
tójának* magasztalja Plankot, »kinek a tudomány hala-
dása s az egyházi élet átalakulása terén szerzett mara-
dandó érdemeiért a katholikusok is hálára vannak köte-
lezve, s a ki a felekezeti békének, barátságos közeledésnek, 
s egyetértő munkásságnak nem egy szép szavát intézte 
az elkülönödött kath. és prot. egyházfelekezetek sziveihez*. 
Szép elismerés egy kath. theologus részéről e nagyhírű 
prot. tudóssal szemben ! Sajnos, e békés egyetértés szép, 
de rövid álomnak bizonyult! 

Egy évvel később jelent meg tudvalevőleg MÖhler 
symbolikája, a melylyel Plank. Sclileiermacher és Nean-
der eme jeles kath. tanítványa Döllingerhez hasonlóan a 
föléledt jezsuitismusnak és ultramontanismusnak ugyan-
csak egyengette a vatikáni zsinaton végződő útjait, a kö-
zel jövőben kitört felekezeti harchoz új fegyvereket köl-
csönzött, s tíase polemikájának jellegzetes szava szerint 
»felette elbizakodottá tette a kath. theol. literaturát*. E 
symbolika hatása s a prot. tudósok (Baur, Nitzsch, Nean-
der, Schneckenburger, Marheinecke stb,) részéről való fo-
gadtatása eléggé ismeretes. Elég itt utalnunk Nippold 
legújabb egyháztörténetének mesteri rajzára (II. 645. s 
köv. 1.). Kevésbé ismeretes e symbolikának a felekezeti 
ellentétek kiegyenlítésére törekvő, sváb liberális kath. theo-
logusok részéről való fogadtatása, a mire nézve fájdal-
masan konstatálja ugyancsak Nippold, hogy ma a kath. fel-
világosodás Wessenberg-Sailer-Hirscher- Günther-féle kor-
szakának irodalma csaknem teljesen feledésbe ment. 

A kath. és prot. felekezet békés együttesműködését 
célzó eme német kath. felvilágosodásnak igaz érdekeit 
különösen a Pflanz-féle »Freimüthige Blátter über Theo-
logie und Kirchenfum* című folyóirat szolgálta, a mely-
nek 14 évfolyama (1830—1844) valódi kincses bányája 
az ideális türelmes újabb német katholicismus történeté-
nek. Annak a felekezeti ellentéteket újból kiélesítő Möhler-
féle symbolikáról adott ismertető bírálati cikkeit fogjuk a 
következőkben bemutatni, s azt a benyomást fogjuk nyerni, 
hogy itt csakugyan »egv teljesen letűnt korszaknak szel-
leme* szól hozzánk. Nem tudom, miért adnám, hogy 
ezeknek a symbolikai-polémikai stúdiumomhoz felette érté-
kes kincseknek birtokába juthattam. 

A »Freimüthige Blátter* 1835. évi folyamában talál-
juk mindjárt az első közleményt a megindult symbolikai 
vitához »Dr. Möhler és dr. Baur legújabb érdeme a tole-
rantia körül* címmel. A szerkesztőség rövid bevezető 
megjegyzéssel látja el a közleményt, a melynek célját »a 
két tudós között kitört tollharc gyakorlati értékének mél-
tánylásában* látja. Möhler kath. ellenfelének álláspontját 

híven jelzi a következő bevezetés: »Újabban a kath. és 
prot. theologusok között a régi hitgyülölet annyira enge-
dett, hogy egyesek már azon fáradoznak, hogy a két fele-
kezet között a vallási békét s a felekezeti egyetértést 
létesítsék. A törekvésnek alapja annak helyes belátásában 
áll, hogy a lényeget tekintve mindkét felekezet egy és 
ugyanarra a felséges célra törekszik, hogy mindkettőnek 
hittételei és erkölcsi szabályai az ember nemesülését és 
megszentelődését célozzák, hogy mindkét vallásnak Krisz-
tus az alap- és szegletköve s mindkettőnél a hit, remény 
és szeretet a vallásos-erkölcsi élet fundamentuma és hor-
dozója, a cél egy, csak az utak különbözők. E szempont-
ból tekintve egyes theologusok a vallásos egyházi béke 
biztosítása érdekében már azt is hangsúlyozták, hogy 
végre-valahára szakítanunk kellene azzal a szűkkeblű 
egyházfelekezeti felfogással, mintha a katholicismus az 
egyedül üdvözítő, a protestantismus ellenben az egyedül 
észszerű egyházzal volna azonos. A kölcsönös szeretet és 
türelem eme gyakorlásának az egyház, az állam és a nép-
élet venné hasznát. Sajnos, hogy ez aranykorszaknak 
Möhler és Baur véget vetett s a békés szeretet szellemét 
— főleg Möhlernél — a felekezeti türelmetlenség vál-
totta fel«. 

Majd rátér az értekező Möhler föllépésének köze-
lebbi jellemzésére. »Valódi polémiái, sőt főpapi gőggel 
megvető pillantást vet prot. ellenfelére s tudatában annak, 
hogy a csalódhatatlan római kalamárisba mártotta pennáját, 
mint büszke triumphátor hirdeti győzelmét. Hisz ő, a jól 
dotált professor, egyedül ül az egyedül üdvözítő egyház-
ban, a hol a tökéletességnek egy gyenge sugara is tönkre-
teszi az ellenfelet. Az a mód, a melylyel Möhler protes-
táns ellenfelével elbánik s az a hang, a melyen symbo-
likáját. s annak »újabb vizsgálódásait* (1834) megírta, Pál 
apostol ama tételére emlékeztet: »a tudás fölfuvalkodottá 
teszen«. Itt többé nem a testvér áll a testvérrel, a mű-
veltség s a humanitás képviselője a loyális ellenféllel szem-
ben, sőt inkább a nagytudományű kritikus ugyancsak 
osztogatja jobbra-balra a tudományos korbácsütéseket s 
kimutatja, hogy a protestánsok nem is emberek, hanem 
fenevadak, a kiknek egyházi revolutiója kiűzte az értel-
met, az észt s a szabad akaratot az emberek fejéből és 
szivéből. S ha nem hinnél neki, ráadásul még a symbo-
likus könyvekre is hivatkozik s arra, hogy azt vagy amazt 
Luther, Melanchthon, Zwingli és Kálvin ezerszer meg ezer-
szer is mondotta. S ez Möhlernél magasabb tudományos 
felfogás! 

»A mostani protestánsokat, s főleg tisztelt ellenfelét 
Baurt, kik nem akarnak fenevadak lenni s a reformáto-
rokat is a bestialitás vádja alól felmenteni igyekeznek*, 
symbolikus vita fejszével»egyszerre földre teríti ekképen : 
»meg vagyon írva,s ez és nem más annak szószerinti ér-
telme*. — Ne feszegessük azt kedves olvasó, hogy mi 
áll a bestialistás dolgában e latin nyelvű s így csak tudós 
szellemek által élvezhető symbolikus könyvekben s együgyű-
ségünkben csak azt kérdezzük Möhlertől: miféle bestiák 
lehetnek azok, a kik oly hatalmas küzdelmet indítottak 
meg minden ellen, a mi bestialitásnak mondható ? Miféle 
bestiák azok, kik életet és vért áldoztak a csaknem tel-
jesen elveszett hitnek megmentéséért, s kik Krisztus urun-
kat szeretetteljes karokkal ölelték? Hát bestiák-e azok, 
kik a bűnnek tapasztalatától s a tartozásnak érzetétől 
áthatva kétségbeesetten az isteni kegyelem után sóvárog-
tak, kik szerint bűnbocsátó levelek s egyéb pápás kegye-
lemkincsek az üdvösségre nem elégségesek, s kik becsü-
letes értelmes emberek módjára hitöket, szeretetüket és 
reményüket az utóvilág előtt írásban is igazolták ? E kér-
désekre Möhler azt feleli: »nem lehet tagadni, hogy az 



eredendő bűnről szóió prot. tan az általános bűnösségnek 
egyéni tapasztalatából s. a megváltás szükségességének 
mély érzetéből ered*, de nyomban utána korrigálja magát 
s ritkított betűkkel azt állítja: a »reformáció semmi néven 
nevezendő fonákság műve, valósággal az emberi léleknek 
önmagával való vergődése s Luther. Zwingli és Kálvin 
féktelen egoismusának szüleménye, mely, mint ilyen, tar-
talmát tekintve esztelen tan s a gnosticismus megújulásá-
nál egyébnek aligha vehető. Im ez Möhler tudományos 
eljárásának gondolatmenete*. 

Baur elleniratára az ismertetés alig utal. Csak azt. 
a szomorú tényt konstatálja, hogy a vitatkozók a végén 
rendszerint meg sem értik egymást. »A két vitatkozó — 
úgymond — valóságos bábeli zűrzavarban van, hol az 
egyik igent, a másik nemet mond, s a mit az egyik fehér-
nek, azt a másik feketének mondja*. Majd később látni 
fogjuk, hogy az ismertetés kath. írói Möhlerrel szemben 
Baur pártjára állanak. Úgy találjuk, hogy Möhlernél is a 
katholicismus képtelen a protestantismus teljes megtaga-
dására vagy legyőzésére. 

Kritikusunk arra az általános ítéletre jutott el: »Nem 
az ellentétes tanról vagy az igazságról van itt szó e svm-
bolikai vitában, hanem arról: aut Caesar aut nihil. Élet 
halálharc a tudományos dicsőségért. Mint Cerberus a 
pokol kapuit, úgy őrzi mindegyik a maga rendszerét, s 
a békés egyetértés a symbolika nyomása alatt áll. Kelle-
metlen érzések is vegyülnek e harcmodorba. Emberi vér-
rel vannak e dogmatikai vámvonalak áztatva. Mint fúriák 
törtek egymásra katholikusok és protestánsok abban a 
véleményben, hogy Istennek tetsző dolgot végeznek. A 
hitgyűlölet Németországot 30 éven át rablóbarlanggá és 
kiéheztető kamarává alakította át. Irtóztató mészárlások 
árán jöttek csak arra, hogy a két felekezeti párt külön-
böző útakon ugyanarra a a célra törekszik. S íme 
most előáll, mint egy Deus ex machina Möhler s el akarja 
zárni a protestánsoknak az üdv útját, mivel bestiák azok, 
kiknek útja egyenesen a pokolba vezet*. 

»Többen a régebbi és kath. theologusok közül ho-
zsannákkal üdvözölhetik Möhlert, mint kath. messiást, 
hogy újból besugározta egyházát az elavult scholastikus 
tételek, búcsú, opus operatum, gyónás és salisfactiók 
rozsdás dogmatikai kincseivel. E kath. tudományos mód-
szer előtt az egyház újból egyedül üdvözítő fog lenni, a 
melynek kapuján lángbetűkkel az a szeretetlen felírás 
olvasható : extra ecclesiam nulla salus. Nekünk azonban 
nem látszik oly nagynak a katholicismus és protestantis-
mus közötti ellentét«. 

Sajnos, csak kivonatosan ismertethetjük liberális 
kath. kritikusunk fejtegetéseit Möhler nézeteiről. Azt kérdi 
tőle: »a látható vagy pedig a láthatatlan egyházra gön-
dolt-e akkor, a midőn a teljes keresztyén igazságról be-
szél ? Ha a láthatóra gondolt, úgy neki, az egyháztörténet 
professorának ismernie kell azt a sok szégyenlapot és 
vérnyomot, mely az egyházat interdictumokkal, átokbul-
lákkal, inquisitiókkal, autodafékkal s egyéb rémekkel mocs-
kolta be évszázadokon át. Itt mitsem használ az a mente-
getés, hogy az egyház folytonosan küzdött e visszaélések 
ellen. Spanyolországban, Portugáliában és Itáliában álta-
lános kath. nézet volt az. hogy nem is bűn, sőt inkább 
érdemetszerző cselekedet az akatholikusok vagy eretnekek 
üldözése. Olvassa csak Möhler Llorente müvét »a spanyol 
inquisitió történetéről* s ha meg nem borzad s haja szálai 
égnek nem nem merednek, úgy neki is Torquemadához 
hasonló természete van. Nem rendezett-e a szentatya 
Rómában a bíbornoki kollégiummal Tedeumot arra az 
örömhírre, hogy a szent Bertalan éjjelén ezerenként ölték 
le a hugenottákat ?« 

Aztán azt kérdezi a mi kritikusunk Möhlertől, hogy 
ha a kath. egyházban minden oly tökéletes volt, hol lát-
szik meg nyoma az életben ? Möhler elég okosan kitért 
a kérdés elől s az ű. n. ideális egyházra hivatkozik. »De 
nem törekszik-e a prot. egyház is ez ideál fokozatos meg-
valósulására ? Ebben áll épen az újabb kath. theologusok 
dicséretes törekvése, hogy egyházuk ideális oldalának 
megvalósítását célozzák a gyakorlati életben. Ha a kath. 
egyház tana és élete oly tökéletes volna, mint annak 
eszméje, úgy alig volna szükség annak megvalósítására. 
A pápa s annak szent kúriája a legutolsó breve szerint 
más nézetben van. Szerinte a kath. egyház tana és kul-
tusa nem reformálható, mert tökéletes és változhatatlan 
valami. (1864. Pius-féle Sillabus még merevebb alakban 
formulázta e gondolatot !) A németek esetleg abban az 
eretnek nézetben lehetnének, hogy a püspökök méltóbb és 
szabadabb állást foglaljanak el Rómával szemben, hogy 
az egyetemes zsinat a pápa fölött áll, hogy meg kellene 
semmisíteni a konkolyt, a coelibatust Istennek földén s a 
liturgiát nemzetivé lehetne átalakítani és így tovább. Nem 
egy dogmatikai tanépületre vagy tudományos symbolikára 
van szüksége a mi egyházunknak, hanem szeretetre — 
szeretetre a másként hivőkkel és gondolkodókkal szemben 
— mert nem tudomány, hanem a szeretet a megváltó és 
békét szerző ker. elv az egyházban. Ha a tudomány fele-
kezeti békét s egyházi egyetértést akar, úgy mellőzze az 
egyházban a scholastikus szőrszálhasogatást, kerülje a 
kath. és prot. tanellentét véres előítéletét, nyissa meg a 
ker. vallásfelekezetek békés szorgalmát s a vallásosság 
kritériumát ne a könyvekben, hanem a hit gyümölcsei-
ben: az életben lássa*. 

Majd szembeállítja kritikusunk Möhler kirohanásait 
a szabadabb és békülékenyebb (Hirschernek, egykori ta-
nárának s jeieníegi kollegájának (Tübingában) nézeteivel 
ekképen: »Milyen észszerűek, keresztyének s szivet és főt 
megkapok Hirscher tanár nyilatkozatai. Ha azoknak szel-
leme alatt írja meg Möhler a maga symbolikáját, úgy nem 
bánt volna el oly szeretetlenül a reformátorokkal, nem 
tagadott volna meg tőlük minden értelmet és józanságot, 
nem vádolja őket féktelen egoismussal s legkevésbé nevezi 
vala őket »bestiáknak«. Bármilyen nagy legyen is sym-
bolikájának tudományos értéke, a ker. szeretet s a türe-
lemnek vele nem használt, sőt inkább újból is az egyenet 
lenség magvát hintette el az egyházban. E műnek meg-
jelenésében egyes régebbi és újabbi kath. tudósok a kath. 
egyház feltámadását s a protestánsnak halála napját ün-
nepelték. De úgy tetszik nekem, hogy még nem megyünk 
a prot. egyház temetésére, ha mindjárt Möhler ki is mon-
dotta felette a halálos ítéletet, s symbolikája az azt ma-
gyarázó »újabb vizsgálódásokkal egyetemben a prot. 
egyház sírjára szóló temetési beszédnél egyébnek aligha 
mondható«. 
(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

A felsőszabolesi egyházmegye közgyűlése. 
Nyíregyházán tartatott, a vármegye székházának dí-

szes nagytermében ápr. 26—29. napjain. 
Ez a tavaszi gyűlés leginkább közigazgatási ügyek-

kel foglalkozik; a látogatóság ezután indul szokásos kör-
útjára s az észlelt és esperesileg feldolgozott valláserkölcsi 
életjelenségek az őszi gyűlésen tárgyal tatnak. De azért 
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most is kerültek a gyűlés elé megszívlelendő dolgok, me-
lyek szélesebb körű érdeklődésre is igényt tarthatnak. 

Lelkész-értekezlet nyitotta meg a közgyűlést, a szo-
kásos közepes érdeklődés mellett. Nem is sok tárgya volt. 
Régóta vajúdott az alapszabálv-kérdés. A kinyomtatott és 
jóelőre megküldött javaslatok, élénk eszmecsere után 
kevés változtatással elfogadtattak s megerősítés végett az 
egyházmegyei gyűlésre felterjesztettek. Ez alapszabály sze-
rint a lelkészegyesület célja: továbbképzés a lelkészi ösz-
szes teendőkben, vállvetett erővel közreműködés a vallá-
sos élet hatékonyabbá tételében. Világiak sincsenek kizárva, 
de világiakról, az eddigi tapasztalatok nyomán, alig lehet 
szó. Különben is, első sorban magunkban kell felkölteni 
a mély és alapos érdeklődést a magasabb szellemi érdekek 
iránt. Ezt tervezzük az értekezések, viták, pályaművek, 
öszhangzatos énekek s ünnepélyes istentiszteletek útján, 
közgyűléseink alkalmával. Sőt, hogy a közeledést meg 
könnyítsük, nagyterjedelmű egyházmegyénkben, a kisebb 
körökké alakulást is megkíséreljük, mert bizony, a gyűlésre 
menetel a költségek miatt is elmarad. Nem szégyeljük be-
vallani, szegények vagyunk és ez nem a mi hibánk. 

Bizottsági előterjesztést tárgyalt aztán az egyesület, 
a pénz- és könyvtár állapotáról. Pénztárunk ki van me-
rítve. 1895-ben kinyomattuk dr. Heiszler József vallásböl-
csészeti müvét 1000 példányban, azon jó reményben, 
hogy legalább közöttünk, papok között vevője akad. ol-
vasója akad e végtelenül hasznos és tartalmas munkának. 
S nagy részben raktáron van ma is, a nyomdai költség-
nek fele sincs kifizetve. 

Tisztelettel hívom fel az olvasó közönség becses 
figyelmét e helyen is a nagybecsű vallásbölcsészeti műre, 
mely az emberi szellem képviselőinek gondolatait szedte 
össze és tárja elő az istenség természete s a lélek halha-
tatlansága felől. A szellem kerekasztalánál ülnek itt a 
nagyok, a dicsőek, kik leikök szárnyain a végtelenségben 
keresték a tudvágynak legmagasabb tárgyait. Megszerez-
hető a nyíregyházai ev. ref. lelkészi hivatal űtján 50 kr. 
leszállított árért. 

S ezzel a lelkészegyesület letárgyalta dolgait s Andrásv 
Kálmán elnök bezárta a gyűlést azon óhajtással, hogy 
adjon a kegyelem istene éltető lelket az alapszabály holt 
formáiba. 

Délután a gyűlési tárgyak főbb pontjainak előleges 
megbeszélése, tisztázása végett szokásos konferencia tar-
tatott. dicséretes nyugodtsággal és tárgyilagos komoly-
sággal. A másnapi gyűlést esperes imája nyitotta meg, mely 
jegyzőkönyvbe vétetni határoztatott. Az esperesi jelentés 
beszámol az elnökileg végzett ügyekről, melyek közül fon 
tosabbak a következők. 

Lelkészi karunk közt dús aratása volt a halálnak. 
Ez az Istennek örök törvénye. A lélek leveti elnyűtt ru-
háját, hogy halhatatlant, öltsön magára. Ez a mi keresz-
tyén hitünk. A hátramaradott, gvátnol nélkül levőkről 
gondoskodunk tehetségünk szerint. Az egyházak új erőket 
kaptak, Nyíregyháza dr. Bartók Jenő debreceni segéd 
lelkész, Kemecse Vitéz Ignác nyíregyházai segéd-1., Rád 
Zsindely Jenő kérési 1, Ófejértó Urbán Dezső kallói s. 1., 
Kis-Varsány Gavallér János berkeszi s.-I, Székely Farkas 
Miklós pelsőci s.-l., Tura Szabó Zsigmond dombrádi s.-l., 
F.-Litke Szabó Imre karcagi s.-l. személyében. 

Tanítói karunk egy becsült tagját veszté el véletle-
nül hirtelen halállal. Különben a tanító-hiány nálunk is 
kisért. Több egyházunk üresen áll s az állam által kiegé-
szített fizetésre sem kap tanítót. Ily helyeken a lelkészek 
végzik a tanítást. Pedig az állam tetemes összeggel jött 
segítségünkre. 15 tanítói állomás 400 frtra kiegészíttetett 

2776 frttal. Az ideig pedig 31 tanítói állomás kapott az 
államtól összesen évenként 4677 frtot. 

Lelkész özvegyeink és árváink előtt most már kettős 
segélyforrás nyílt meg. A megyeiből adunk 130 forint 
özvegyi- és ennek 33°/0-nyi árva-segélyt. Az országosból 
kiutaltatott öt özvegy és négy árva részére 727 frt 59 kr. 

Itt említem fel, hogy az orsz. domesztika 12 egyhá-
zunk részére tőkesegélyül 16,700 frtot, 10 lelkészi állomás 
segélyezésére 755 frt évi segélyt folyósított. 

Dicséretes példája a vallásosságnak, hogy csekély 
népességű szegény egyházak mindent elkövetnek, hogy 
lelkészi állomásaikat, fentarthassák s a leányosítottak is 
anyásíttatásukért folyamodnak. így a bács-aranyosi új 
templomot épített s egy szegény asszony, özv. Sebestyén 
Miklósné egymaga látta el székekkel a templomot, 240 frt 
költséggel, csakhogy a pagi állomást visszaállíthassák. 
Egyházmegyénk szívesen és készséggel segíti a törekvőket 
céljukban. 

Özv. Hegyi Mihályné úrasszony, ez élő irgalmas 
samaritánus, felénk is kinyújtja koronként segítő kezét. 
A jócselekedetekben soha meg nem restül. 

G. Nagy Lajos, szerencsétlenül elhalt lelkésztársunk 
árvái részére, 123 forint 69 kr könyöradomány gyűlt és 
adatott át. 

Iparostanoncok vallásos oktatásáról, lehetőség sze-
rint, gondoskodva van. 

Az esperesi hivatalba, első esetként jelentetett Kék-
eséről, hogy egy házaspár mellőzte az egyházi esketést. 
Fájdalmas tudomásul szolgált s a lelkész felhivatott a 
eura pastoralis buzgó gyakorlatára, mivel az ily bajok 
ellen alig van más orvosság. Az is jelentetett, hogy pár 
helyen baptisták, nazarénus apostolok próbáltak szeren-
csét, kevés eredménnyel kezdetben is, a vége pedig ható-
sági eltoloncolás lett. 

A szektáskodás ellen sincs más orvosság, mint az 
evangéliumi világosság és tevékenység minél behatóbb ter-
jesztése, a mely ajánltatott is. 

S ezzel ki is merítettem az esperesi jelentés kiemel-
kedőbb pontjait. 

A gyűlés itt felfüggesztetett. Templomba mentünk, 
hogy lerójuk kegyeletünket, megboldogult esperesünk, Lu-
kács Ödön emléke iránt. Osztozott velünk a vármegye, 
a város, ennek különböző felekezete és hivatalnoki kara. 
A templom tele volt. Van nekünk egy kis énekkarunk, 
néhány pap és tanító, Szikszai András ibrányi lelkész 
vezetése alatt, a mely karnak szivéből, »mint szent hul-
lám, zajdul az ének«. E szent hullám vitte a hallgatóság 
lelkét a végetlenség fénytengere felé, hol feltalálhatjuk az 
elköltözött boldog lelkeket. Erre mutatott az ünnepély 
szónoka is, dr. Heiszler József, az elköltözött esperesnek 
hajdani theol. tanára. Mély figyelemmel, vallásos áhítattal 
tapadt a művelt közönség az Istennek eme tisztességben 
megaggott szolgájára, ki a maga nagy lelkével, mint a 
halhatatlanság diadalmi zászlója, vitte magával a lelkeket, 
az örökélet szép kies mezeje felé. E beszéd, méltó a nagy 
tudóshoz, úgy jegyzőkönyvünkben, mint külön kiadásban 
is, kinyomatni elhatároztatott s valóban lelki gyönyört 
szerez magának, a ki megszerzi és élvezendi. Templom-
ból a temetőbe mentünk. Közadakozásból sírkövet tet-
tünk a Lukács Ödön porai fölé Szép idő volt, ragyogó, 
virágot fakasztó a sírhantokon, reményt a szívekben. Az 
egyházi énekkar gyászéneke után Mezőssy Béla, világi 
jegyzőnk, országgyűlési képviselő állt a sírkő elé s a szív 
szavával hívta föl a porladó szivet, hogy érezze meg a 
szeretet melegét, melynek látható jeleként áll e sírkő, 
közte és közöttünk. E beszéd is kinyomatni határoztatott, 
együtt az előbbivel, a megható ünnepély méltó zárkövéül. 



Elmúlt a dél s közebédre gyűlt a közönség, mely 
a feltámasztott kegyeletes hangulatot * megtartotta egész 
magaviseletében. 

A délutáni gyüléskezés első tárgyaként, Szikszai 
András ibrányi lelkész megválasztatott pénztári ellenőrré 
az elhunyt Tóth István helyére, kinek emlékezetére gyász-
ünnepély tartása elhatároztatott, illetve a lelkészegyesület 
erre felkéretett. 

Figyelmet lekötő tárgyul köyetkezett a számvevőszék 
jegyzőkönyvének felolvasása. Sok rendezni való volt pénz-
tárainknál s a kezelés is, legközelebb őszi gyűlésünkben, 
új alapszabályokban, új formába öntetett. Tény, hogy mi 
kálvinisták és papok, nem gyakoroltuk magunkat, az üz-
leti elet fogásaiban s nem értjük még azt az elvet, hogy 
a pénzt lehet is, kell is, okosan, a maga módja szerint 
az erkölcsi élet szolgálatába állítani. Majd lassanként ebbe 
is belejövünk. Szerencsénkre, van köztünk egy passzio-
natus financier, Vas Mihály gégényi lelkész és bankdirek-
tor, fáradhatlan ügyes munkás, ki a pénzkezelés összes 
modern műveleteiben úgy otthon van, mintha egyebet 
nem is tanult volna, ö alakította át összes pénzkezelé-
sünket és vezeti is. 

Az 1896. évi mérlegként bejelentetett, hogy összes 
pénzalapunk 186.188 forint 10 kr., ebből lelkészi gyám-
pénztár 78,604 frt 18 kr., tanítói gyámpénztár 18,188 frt 
59 kr., közigazgatási pénztár 14,952 frt 50 kr., a többi 
megoszlik tizenkétféle jótékony alap között. 

A lelkészi özv. árva-pénztár kiadott az 1896. év 
folyamán segélypénzt 6779 frt 12 krt. özvegyeknek és 
árváknak ; az országos lelkészi gyámpénztárba, tagjai he-
lyett, belépési és évi járulék czímén 2991 frt 56 krt. Mert 
mi csak a magunk gyámpénztárába fizetünk tovább is 
l°/o díjat s helyettünk pénztárunk fizet, azonban új ta-
gokat nem veszünk fel 1896 jan. 1-től. 

Pénzforgalmunk volt az 1896. év folyamán 52780 frt 
16 kr. 

A tanítói változásokra nézve kimondatott, hogy 
esperesi elbocsátás nélkül tanító be nem állítható. Vala-
mint tanítóink is, hivatalba lépésük alkalmával, esküt 
tenni kötelesek s alkalmas esküszöveg készítésére, esperes 
és tanügyi elnök megbízattak. 

Az érmelléki egyházmegye indítványa, a lelkészi 
nyugdíjalap mielőbbi felállítása iránt, pártolólag vétetett tu-
domásul, valamint beadott indítvány folytán, a lelkészi 
fizetések pénzértékre átváltoztatása is, esetről-esetre, 
ajánltatik. 

Élénk eszmecserét keltett úgy a konferencián, mint 
a nyílt gyűlésben, a sorpapolás és a lelkészi felügyelet 
kérdése. Részint a káplán-hiány, részint a lelkészözvegye-
ken segítés hozza magával, hogy a megürült egyházakban 
nemcsak szomszéd lelkészek, sőt távolabbról is végzik a 
lelkészi teendőket, sokszor saját pénzes fuvarjokon. A szom-
széd felügyelő lelkész pedig minden szükséges alkalommal 
megjelenni tartozik. Az volt a vita tárgya, hogy legalább 
a fuvart adja az egyház, vagy az özvegy lelkésznő. 
Határozatként kimondatott, hogy mint eddig, úgy ezután 
is az özvegy érdekében úgy a lelkészek, mint a helybeli 
tanító, végezzenek minden szükséges teendőket, még a fuvarra 
se számítván, hiszen a tanító-özvegyeken is segít a lel-
kész, tanítván addig, míg az új tanító beköltözik. 

Még azt említem meg. hogy a nagyhírű nyír-bátori 
templom stílszerű javítására a közoktatásügyi minisztérium 
1500 forintot engedélyezett a műemlékek fentartásának 
alapjából, melyért egyházmegyénk köszönetet szavaz. 

A 61 pontból álló tárgysorozat inkább helyi érdekű 
pontjait, mint adásvételeket, díjleveleket, peres kérdéseket 
csak egyszerűen megemlítem. 

Általában az egész gyűlés lefolyása komoly, jóaka-
ratú, tárgyilagos volt, a mely mindenesetre az elnökség-
nek is — Görömbei Péter esperes és Gencsy Bertalan 
gondnok — érdeme, a kik figyelmes, előrelátó tapintattal 
vezették a tárgyalást. 

Egyházaink szegények, a terület nagy, a szükséglet 
sok, de reményt ad a jövőhöz, hogy nagybuzgalmú espe-
resünk a mai kor követelte evangéliumi pap. 

- y K— 

A L u t h e r - t á r s a s á g r ó l . 
— Nyilatkozat. — 

Úgy látom, hogy »A Luther-társaság és Veres Jó-
zsef* című cikk névtelen írója nem kiván bemutatkozni. 
Legalább állításainak alaptalanságát mutatom hát be e 
lap olvasói előtt, hogy mégis megismerhessék őt is, en-
gem is. 

A találgatások, ráfogások ingoványába nem köve-
tem a névtelent, csak egy-két tényt említek föl. 

Nagyobb üzleti szellemet ajánlottam a Luther-
társaság elnökségének, de meg is mondtam, miért? Az 
ezredév alkalmából ugyanis pályadíjat tűzött ki a Luther-
társaság (mellékesen: én pendítettem meg az eszmét); az 
eredményt csak most márciusban tudtuk meg, maga a 
könyv még nem jelent meg; Melanchton életrajzára is 
pályadíjat tűzött ki a Luther-társaság, az eredményt ma 
sem tudjuk, maga a könyv ki tudja mikor fog megjelenni! 
»Az ünnepélyek idején mennyi könyvet el lehetett volna 
adni!* Ez volt az én megjegyzésem oka. Nyilatkozik ebben 
»zsidó-revolver-journalista szellem* ? 

Anyagi érdek hajhászásával is vádol. Azt a 200 frt 
segélyt szerkesztői elődöm megkapta; én pályadíjakra 
szántam; munkatársaimat is szerényen ugyan, a mint a 
lap jövedelme engedi, de fizetem; elődöm, úgy tudom 
nem fizette ; én is hetenkint egy ívet ígértem a lapból, 
de 1 Vs í v e t adtam a régi előfizetési árért; már az első 
számban 100 frt pályadíjat tűztem ki. Még a lap átvé-
tele előtt olyan ajánlatot kaptam, a mi anyagilag is elő-
nyös lett volna reám, nem fogadtam el, mert az egyház 
érdekében szükségesnek tartottam az önálló evang. lapot. 
Hol van itt anyagi érdek hajhászása részemről ? Hiszen 
kérvényemet, maga az elnökség is pártolta! »Idáig sülyed-
het egy egyházi lapot szerkesztő ev. esperes!* 

A Luther-társaság felszólalt tagjai nem az én lapomra 
mondták, hogy rossz. Az én lapomnak mintegy 25°/0

_kal 
több az előfizetője, mint volt az elődömének, a mi a 
közönség részéről még sem azt bizonyítja, hogy lapomat 
rosszabbnak tartja elődöménél. Munkatársaim felszaporo-
dott névsora és buzgó támogatása a közönség ezen állás-
foglalását indokolja. 

A Luther-társaság colporteurjét Orosházáról a név-
telen szerint >Jci akarták verni valószínűleg az üzletét 
féltő mester hű tanítványai«. Én azt sem tudtam, járt-e 
itt Orosházán colporteur; azok, a kik ki akarták verni, 
talán azt sem tudják, hogy szerkesztek-e én lapot; de 
meg a Luther-társaság füzetei az én iapom »üzletét* 
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különben sem érintik. Nem értettem ez egész vádat, míg 
meg nem magyarázta Szeberényi Lajos levele, kit irán-
tam, elfogultságból fakadó túlságos jóindulattal nem lehet, 
vádolni; ő kérésem nélkül azt íria nekem erről: »én a 
társulatnak csak is azt jelentettem, hogy a sociáldemo-
kraták fogadták szemrehányólag a colporteurt Orosházán 
és Komlóson. (tán Komlóson is!) De ezért sem nem okol-
tam, sem nem gyanítottam a lelkészeket, a mint hogy a 
sociáldemokraták egyházellenes szellemének sehol sem 
ők az okozói*. Ez már egészen más, mint a mivel a név-
telen engem gyanúsít. 

Bemutatóul elég ennyi. 
Veres József. 

IRODALOM. 

** A Pallas Nagy Lexikonának 201 -205-dik 
füzetei megjelentek, melyek a Rák—Bupp közötti címsza-
vakat ölelik fel. Nevezetesebb cikkek : Rákóczy (Ballagi A.), 
Regény (Négyessy L.), Rendőrség (Scheff L.), Réz (E. Illés), 
Róma és Római birodalom (Latkóczy M.), Római jog 
(Heil F.), Románia (Brózik és Jancsó B.), Rousseau (Hu-
szár V.). A mellékletek a következők: Rákfélék (2 tabla), 
Recés szárnyúak, Rendjelek (2 tábla). Répafenyő, Rézkor 
(3 tábla), Réztermelés, Robbanószerek, továbbá Róma és 
Románia térképe. 

** Édes anyám. Költemények. Irta Tósa Lajos. 
Bupapest, 1897, Singer és Wolfner kiadása, kis nyolcad-
rétben 220 lap, ára 1 frt 20 kr. — Pósát, az utolérhe-
tetlen gyermek-költőt új oldalról mutatja be ez a remek 
kötet, melyben Pósának édes anyja iránti szeretete van 
megénekelve. Es mily fölségesen zengő, mily tiszta érzé-
seken visszhangzó dalokban! Valóságos bibliája a gyermeki 
szeretetnek, a gyöngédségnek, tiszteletnek, hálának. Tükör 
ez, melyben lépésről-lépésre láthatjuk a költő belső fejlő-
dését, a mint az anyai szeretet növeli, termékenyíti, tisz-
títja a nagytehetségű gyermek lelki világát, és a mint 
ez az anyai szeretet a költő-fiú lelkében a legnemesebb 
viszontszeretetben megdicsőül. Nemes, tiszta természetes 
minden érzése, emelkedett fönséges, magasztos minden 
gondolatja; és a kifejezés, a vers, a forma minden szava 
és fordulatja mily édesen, mily zengzetesen, mily költői-
leg simul a gyönyörű tartalomhoz. Elragadtatással olvas-
tuk, igaz lélekkel ajánljuk minden olvasónknak, ki a köl-
tészet valódi gyöngyeiben gyönyörködni tud. Kapható a 
kiadó Singer és Wolfner cégnél Budapesten. Andrássy-út 
10. sz. 

** Magyar írók élete és munkái. A m. t. aka-
démi megbízásából írta Szinnyei József. V. kötet 6. t'üzet, 
melyben Kaesó-Kanitz címszók alatti írók életrajzi adatai, 
munkáik jegyzéke és a róluk szóló dolgozatok sorozata olvas-
ható. Ebben a füzetben Kacsó Lajos ref. lelkész, Kacziány 
Géza tanár, Kada Elek polgármester, Kákonyi Péter ref. 
lelkész (XVI. században), Kalchbrenner Károly ev. nyug. 
lelkész, Káldi György a bibliafordító, Káldy Gyula zenei 

író, Kállay Béni miniszter, Kallós Lajos a jogtanár, Kál-
mán Dezső lelkész, Kálmán Gyula lelkész, Kálmáncsehi 
(Sánta) Márton ref. püspök, Kalmár György nyelvész, 
Kalocsa Bóza igazgatónő, Kámory Sámuel a bibliafor-
dító. Kánitz Adolf a természettudós stb. élete és irodalmi 
működése van ismertetve. A 100 füzetre, tiz kötetre ter-
vezett nagy munka 1900-ban lesz befejezve; az eddig 
megjelent 43 füzetben 9593 életrajz jelent meg. Egy füzet 
ára 50 kr., megrendelhető Hornyánszky V. könyvkiadó 
hivatalában. 

** »A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténete* című derék munkából, melyet a Lampel Bóbert 
cég ad ki Budapesten, most kaptuk a 60-ik füzetet. Ebben 
Baróti igen érdekesen a köz- és műveltségi állapotakat 
írja le a Habsbug-házból való királyok korában. A füzet 
műmelléklete: Magyarország a török hódoltság korában 
szövegképek: Kolozsvár a XVII, században. Hajdú. Ma-
gyar huszár a XVIII. század elejéről. Huszár főtiszt kísé-
retével. A füzet ára 30 kr., megrendelhető Lampel B, 
könyvkiadónál Budapest (Andrássy-út 21. sz.). 

** Lelkészek Zsebnaptára. Hornyánszky V. mint 
kiadó, Csák Emil pelei, Csák Aladár peéri ref. lelkészek 
mint szerkesztők előfizetést hirdetnek »Ev. ref. lelkészek 
zsebnaptárára.* Az »Ev. ref. lelkészek zsebnaptára* a kö-
vetkező szellemi tartalommal fog megjelenni: 1. Az egyes 
egyházakat és lelkészeket legközelebbről érdeklő egyházi 
törvények — közalap — országos gyámintézeti alapszabá-
lyok stb. dióhéjba foglalt kivonata. 2. Az egyházakat és 
lelkészeket különösen érdeklő állami törvények ismertetése. 
3. A felekezeti és állami iskolák egymáshoz való viszonya. 
4. Az úgynevezett egyházpolitikai törvények s főleg az 
állami anyakönyvvezetés ismertetése. 5. Minden vasárnapra 
egy-egy, a három nagy ünnepre két-két textus és felosztás 
vagy rövidke vázlat. Különösen ez az, a mi e zsebnaptárt 
felette hasznossá és célszerűvé teszi, minélfogva az ág. ev. 
lelkész uraknak is igen melegen ajánlhatom e zsebnaptár 
megszerzését. Az elősoroltakon kívül magában foglalja e 
zsebnaptár a hazai öt ev. ref. egyházkerület tiszti cím- és 
névtárát; valamint egy, az év minden napjára kiterjedő 
előjegyzési naptárt. Egy valóban hézagpótló müvecske lesz 
ez, mely a leggyakrabban előforduló lelkészi teendőkre 
nézve azonnal tájékozással és útmutatással szolgál. A 
zsebnaptár egész kiállítása — vászonba kötve — teljesen 
hasonló lesz más zsebnaptárakéhoz. Előfizetési ár 1 forint 
20 kr. Bolti ára magasabb lesz! Az előfizetési díjak és 
megrendelések f. évi május végéig Homyánszhy Viktorhoz 
Budapestre küldendők. — Hézagpótló praktikus vállalat. 
Melegen ajánljuk a lelkészi kar pártolásába. 

** Pápai Páriz Imre: »Keskeny út* című vallásos 
tartalmú müvére hirdet előfizetést Véver Oszkár könyv-
kiadó Békésen. Pápai Páriz Imre a mult században élt 
tudós és hitbuzgó református lelkész volt, kinek »Keskeny űt< 
cimű könyve ma is nagybecsű, kérdések és feleletekben 
tanító, népies modorban írott mű. A könyv szépsége és 
mélyen vallásos tartalmánál fogva helyet foglalhat a legel-
terjedtebb ima- és vallásos könyvek mellett, s óhajtandó, 
hogy minél több család megszerezze és lelki épülésére 
h a s z n á l j a . A könyv terjedelme nyolcadrét-ívnyi nagy-
ságban 160 — 180 oldallapot fog kitenni. Előfizetési ára 
az aláíróknak, tartós vászonba kötve, 50 kr Megjelenés 



után az ára magasabb leend. Megjelenik f. évi július hó 
1-én. Gyűjtőknek 13 példány után 1 tisztelet példánynyal 
szolgál a kiadó. Felhívjuk rá az érdeklődők figyelmét. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című illusztrált munkából most jelent meg a 80-ik 
füzet, a melyben Gracza György az oroszokkal való első 
alkudozásokat, s az erdélyrészi végső harcokat írja le 
megkapóan, s szép a Gábor Áron a székely hősi halálára 
és temetésére vonatkozó részlet is. E füzetben csak két 
egykorú kép van; ezek. Görgei vezérkara és kísérete. Az 
első orosz táborkövetek Görgeinél, 1849. júl. 20. A szerző 
mint e füzetből látjuk, immár 1849. júl végén tart, s így a 
díszes munka rövid időn néhány füzettel befejeztetik. 

E G Y H Á Z . 
Budapesti ref. egyházközségünkben f. hó 9-én 

egyházi közgyűlés volt Szász Károly püspök első lelkész 
és Hegedűs Sándor gondnok kettős elnöklete alatt. Az 
egyháztanácsnak és a gazdasági bizottságnak részleges 
megújítása volt a közgyűlés tárgya, mely iránt azonban 
nem nagy érdeklődés mutatkozott, a mennyiben csak 58 
egyháztag élt a választási jogával. 19 presbytert és 38 
bizottsági tagot kellett választani. A presbyterium rendes 
tagjaiul megválasztattak: Aebiy Frigyes, (új t.) Argauer 
Károly, dr. Barbás József, Barkassy Géza, dr. Bernáth 
István (új t.), Bíró Lajos, Borosnyay Oszkár, Böszörményi 
Pál (új), dr. Falussy Árpád (új), Gulácsy Kálmán, György 
Endre, Lakos Lajos (új), Lovassy Ferenc, Nagy Miklós, 
Sigray Pál, Szilassy Aladár, Szöts Farkas (új), Vadnay 
Károly, dr. Vécsey Tamás. Póttagok: Gsilléry Kálmán, 
Érsek Gyula, DEplatenier Samu. Lédeczy Sándor. — Két 
szavazó lista forgott kézen. Az elsőről, mely a presby-
terium köréből került ki, törölte a többség Feleki Miklós 
és Haraszti István nevét s a szavazatszedő bizottság ér-
vénytelennek nyilvánította dr. Nyeviczkey Antal megvá-
lasztását, mivel Ny. Aurél nincs, s lisztában tévedésből 
Antal helyett Aurél volt nyomatva; a másik listáról beju-
tott Bernáth István és Falussy Árpád. Az első listán, fele-
dékenységből nem nyomattak jelölteket a póttagságra s 
ezért a második lista jelöltjei kaptak többséget a póttag-
ságra. A gazdasági bizottságba beválasztatott 38 tag. 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon a 11-odik 
félévi előadások május 22-én végződnek. A záró colloqiu-
mok május 24—31. és június 1—4. s 11—16. napjain 
tartatnak, a szokásos záróvizsgálatok s az iskolai év be-
rekesztése június 17-én és 18-án lesznek. 

Legátust tartó dunamelléki egyházainkat tisz-
telettel fölkérem arra, hogy a legációra vonatkozó kíván-
ságaikat velem e hó 28-ig közölni szíveskedjenek. A theo-
logusok száma csekély, minden gyülekezetbe nem jut 

theologus-legátus. A legáció választás e hó 28-án lesz. A 
fönmaradó gyülekezetek névsorát a nagykőrösi praeparan-
diához szintén e hó 28-án fogom áttenni. — Szöts Far-
kas, theol. igazgató tanár. 

A todományegyetem hittudományi karán abból 
az alkalomból, hogy a karban rendszeresítették a bölcseleti 
katedrát, fölmerült az a nézet, hogy a mostari négy évre 
szorított theologiai kurzust, a végből, hogy a hittudo-
mányokat a kor követelményeihez képest magasabb szín-
vonalon művelhessék, ötödik előkészítő évvel toldják meg. 
A kar ezt a kérdést általánosságban fölvetette a közokt. 
miniszter és a hercegprímás előtt. A miniszter pedig, hogy 
e kérdést mielőbb alaposan megvitathassa, fölkérte a her-
cegprímást, hogy véleményét vele mielőbb közölje. Csak 
ezután teszi meg a kérdés érdemére vonatkozó további 
lépéseket. 

E G Y E S Ü L E T . 
A nagypénteki református társaság f. évi május 

7-én tartotta idei közgyűlését, melyen Hegedűs Sándor né, 
a társaság védnöke és dr. Kiss Áron elnök elnököltek. 
A közgyűlésen mintegy 27 tag volt jelen. Hegedűs Sán-
dorné szívesen üdvözölvén a megjelenteket, indítványozta, 
hogy az uralkodóházat ért gyászeset alkalmából ő felsé-
geiknek részvétnyilatkozatot küldjön a társaság. Egy-
hangúlag elfogadtatott. Ezután dr. Kiss Áron olvasott fel 
magvas elnöki jelentést, melyben megkapó vonásokkal 
ecsetelte a társaság célját, t. i. az elhanyagolt, züllésnek 
indult gyermekek megmentését, az evangéliom javító erejé-
vel. E végből gyermekotthont kell alapítani s abban az 
elhagyatott gyermekeket jóravaló munkásokká nevelni. 
A tetszéssel fogadott jelentés után, melyet jövőre a tár-
saság Évkönyve fog közölni, Takách László gondnok tett 
részletes jelentést a társaság vagyoni helyzetéről, mely 
szépen indul és jól íejlődik. Majd a számvizsgálatról szóló 
jelentés arról tanúskodott, hogy úgy az előző, mint a 
jelenlegi gondnok a társaság vagyonát híven és pontosan 
kezeli, ezért Szöts Albert volt gondnoknak és Takách 
László jelenlegi vagyonkezelőnek jegyzőkönyvi elismerést 
szavazott a közgyűlés. Ülés végén Haypál Benő alelnök 
tartott lendületes felolvasást a javító nevelésről, melyben 
számszerű adatokkal mutatta ki, hogy mily sok még ha-
zánkban az aratnivaló gabona az elhanyagolt, csavargó 
gyermekek megmentése körül. A szép felolvasás Lapunk 
mai számában olvasható. — A közgyűlésen bemutatták 
a társaságnak 1893—1897-iki működéséről szóló nyom-
tatott Évkönyvét s a lithografált gondnoki jelentést, melyek-
ből kiemeljük a következő örvendetes adatokat. A társa-
ság elnöksége és választmánya taggyüjtések, templomi 
gyűjtések, hangverseny és egy tavaszi vigalom, egy felol-
vasó-estély és képkisorsolás rendezése által mintegy 13,078 
frtot gyűjtött; mindjárt az első (1893.) évi gyűjtésből 
Budán (I. k., mozdony-u. és hantos-út sarkán) 3860 frt 
értékben egy szép (1834 • Öl) telket szerzett, melynek 
mai becsértéke legalább 18 ezer frt; beleszámítva az 
ajándékba kapott képek, szobrok értékét, a társaság vagyona 



mintegy 35 ezer frt. A taggyüjtésben is szépen halad a 
társaság. 1893-ban 117, 1894-ben 52, 1895-ben 42, 
1896-ban 138, a folyó évben ez ideig 32 új tagot nyert, 
kikkel a társulati tagok száma 381-re emelkedett. A tagok 
között örökös (100 frt) 38, alapító (50 frt) 49, rendes 
(10 frt) 184, évdíjas (3 frt) 18, pártoló (1 frt) 92. A 
társaság élén külön női és férfi választmány áll, annak 
Hegedűs Sándorné, ennek dr. Kiss Áron az elnöke; a 
társaság pénzkezelő gondnoka Takách László (II., Donáti-ü. 
17. sz.), kihez az adományok és mindennemű pénzkül-
demények küldendők. — A magasztos hivatású társaság 
méltó arra, hogy olvasóink munkás szeretetébe melegen 
ajánljuk. 

A sárospataki Irodalmi Kör, mely hasonló célú 
és irányú egyesületeink között bizonyára a legszámotte-
vőbbek egyike: a legújabb időkben lényeges és örvende-
tes átalakulások stádiumába lépett. Ez átalakulás örven-
detes és fontos voltára a megújított alapszabályok engednek 
következtetni. Tervbe vétetett ugyanis, hogy a kör minden 
lehető és üdvös eszközöket megmozdít arra nézve, hogy 
a sárospataki tanintézetet a kerületnek az eddiginél sok-
kalta nagyobb szellemi központjává tegye. Ez újításra 
valóban lenyeges szükség van, noha, lehet mondani, hogy 
eddig is a pataki alma-mater szerepelt a kerület szellemi 
központjául, de e jelentőséges helyzetében mégsem emel-
kedett ki annyira, a mennyire azt a negyedfélszázados 
intézet tradíciói magukkal hoznák. Terveztetik továbbá, 
hogy a kör kilép az eddig nagyon is csöndes munkálko-
dás szűk keretéből és buzgóbb és nagvobbmérvű munkál-
kodás által igyekszik minél többeket megnyerni nemes 
céljainak s ezentúl nagyobb körben szándékszik ismertetni 
intencióinak nagy horderejét. A még igen sok hasznos 
dologra hivatott Irodalmi kör ily irányú szervezkedését 
nagy megelégedéssel fogadják mindenfelé a tiszáninneni 
egyházkerületben, (i. ss. b) 

GYÁSZ ROVAT. 
f Bész ler Imre h.-sámsoni ev. ref. lelkész élete 

47-ik, boldog házassága 6-ik évében f. hó 6-án hosszas 
betegeskedés után meghalt. Özvegye, öt kicsiny gyermeke 
s nagyszámú rokonság, közte Csíky Lajos debreceni theol. 
tanár, gyászolja elhunytát. Béke hamvaira! 

f Pe tr i Ferenc , 1848/49-iki honvédhuszár, egy-
házi képviselő, f. hó 11-én élete 73-ik, házassága 49-ik 
évében rövid szenvedés után elhunyt. Özvegye, négy fel-
nőtt gyermeke, négy unokája gyászolja halalát. Az elhunyt-
ban Petri Elek budapesti theol. tanártársunk édes atyját 
vesztette el. Béke hamvaira! 

f Kelecsényi Károly, alamori ev. ref. lelkész, élete 
70-ik, lelkészsége 41-ik évében meghalt. Több ideig jegy-
zője, 12 évig esperese volt a nagyszebeni egyházmegyé-
nek. Áldás emlékére! 

K Ü L Ö N F É L É K 
* Értesítés . Fölhívom a külfödi egyetemeken tanuló 

eperjesi hitjelölt urakat, hogy a kollégiumnál lévő s kül-
földre szóló többrendbeli ösztöndíjnak elnyerése céljából 
leckekönyveikkel s lehetőleg látogatási bizonyítványaikkal 
ellátott kérvényeiket e hó végéig nálam beterjeszteni szí-
vesek legyenek. Eperjesen, 1897. május 12. Dr. Szlávik 
Mátyás, a kollégium e. i. igazgatója. 

* Házasság i s tat i szt ika . Az 1897 ik esztendő 
március hónapjában 7265 házasságot kötöttek Magyar-
országon. A házasságok közül 1033 volt vegyes házasság. 
Ezek közül 158 esetben fordult elő, hogy a házasuló felek 
a születendő gyermekek vallása iránt szabályszerű meg-
egyezésre léptek és pedig 78 esetben oly értelemben, hogy 
mindkét nemű gyermek az apa vallásában, 80 esetben 
pedig oly értelemben, hogy mindkét nemű gyermek az 
anya vallásában fog neveltetni. E megegyezések a vallá-
sok szerint következőkép oszlanak meg, szól ugyanis: 
90 a római katholikus, 9 a görög katholikus, 5 a görög-
keleti, 12 az ág. evangelikus, 39 az ev. református, 1 az 
unitárius és 2 a zsidó vallásra. Az összes vegyes házas-
ságok közül 32 olyan vegyes házasság volt, melyet ke-
resztyén és zsidó felek kötöttek egymással (ebből 17 eset 
a fővárosban), a keresztyén fél 26 esetben volt r. katho-
likus vallású. A keresztyén-zsidó házasságok közül ezúttal 
több (17) esetben volt a vőlegény zsidó, mint a meny-
asszony (15), pedig ez rendesen megfordítva szokott lenni. 
Szabályszerű megegyezést a születendő gyermekek vallása 
iránt 12 esetben kötöttek és pedig 2 esetben a zsidó fél 
javára. 

2191/1897. s z . P á l y á z a t i h i r d e t é s . 

A nagyenyedi ref. Bethlen-kollégium főgimnáziumá-
nál a közelebbi egyházkerületi közgyűlésen öt rendes 
tanszék fog betöltetni, és pedig: 

1. Történelem-földrajz. 
2. Rajzoló mértan-szabadkézi rajz-írás. 
3. Latin-görög. 
4. és 5. Magyar-latin. 
A tanszékek javadalma évi 1100 frt alapfizetés, 

első izben 100, másod, harmad, negyed és ödödizben 
200—200 frt ötödéves korpótlék, melyre nézve a más 
tanintézetnél töltött szolgálati évek 10 év keretén belül 
leszámíttatnak, természetben lakás vagy 300 frt szállás-
pénz. 

A megválasztandók az 1894. évi XXVII. törvénycikk 
alapján létesített tanári nyugdíj-intézetnek jogos és kö-
teles tagjai. 

A tanszékek folyó évi szeptember 1-én foglalan-
dók el. 

A pályázók végzett tanulmányaikra, képesítettségükre, 
esetleges szolgálataikra vonatkozó okmányaikat kérvényük 



kíséretében a nagyenyedi Bethlen-kollégium el öl jár óságához 
folyó évi május 31-ig nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató tanácsától. 
Kolozsvárit, 1897. évi május hó 8-án. 

Dr. Vályi Gábor. Parádi Kálmán, 
elnök helyettes. tanügyi előadó. 

2129/1897. sz. 

Pályázati hirdetés tanári állásra. 
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület folyó évi közgyű-

lésén választás útján fog betöltetni a kolozsvári ref. 
kollégium főgimnáziumánál üresedésben levő magyar nyelv 
és irodalmi tanszék. 

Pályázhatnak a magyar-latin szakból képesített taná-
rok, a kik kellőleg felszerelt folyamodványaikat folyó év 
május 31-ig a kolozsvári ref. kollégium elöljáróságához 
benyújtani tartoznak. 

A tanári álláshoz kötött javadalom: 1200 frt évi 
fizetés, 300 forint szálláspénz vagy lakás természetben 
és Öt ízben folyósítandó 100—100 frt ötödéves korpótlék 

A megválasztott tanár kötelezeti tagja az 1894. évi 
XXVII. törvénycikk értelmében létesített tanári nyugdíj-
intézetnek, s állását 1897. szeptember 1-én tartozik el-
foglalni. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató tanácsától. 
Kolozsvárit, 1897. május 2-án. 

Dr. Vályi Gábor, Parádi Kálmán, 
elnök helyettes. tanügyi előadó. 

96/1897. sz. 

Pályázat tanári állásokra. 
A sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely-Mikó kollé-

gium főgimnáziumánál az 1897/1898-ik iskolai évre a 
következő állások töltendők be: 

1. Classica-philologiai helyettes tanari állás évi 
javadalma 800 frt. 

2. Az internatusi felügyelőséggel egybekötött két 
segéd-tanári állás, melyekre pályázhatnak humán tárgya-
kat végzett s legalább tanári alapvizsgálatot tett tanár-
jelöltek. Ezen állások évi javadalma külön-külön 600 frt 
fizetés, az internátusban lakás, fűtés, világítás és a 
convictusban élelmezés. 

3. Torna-énektanítói állás. Évi javadalma 600 frt, 
melyből 400 frt a torna, 200 frt pedig a főgimnázium 
alsó osztályaiban végzendő énektanításért jár. 

Megjegyzendő, hogy a 2. és 3-ik pont alatt felsorolt 
állások valamelyikével egybe lesz kötve a convictusi 
gazdai teendők végzése is, a mely megbízatás teljesítéséért 
az illető évi 160 frt külön díjazásban fog részesülni. 

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy vallásukat, képe-
sítettségüket és védkötelezettségüket igazoló okmányokkal 
fölszerelt folyamodványukat a sepsiszentgyörgyi ev. ref. 
Székely-Mikó kollégium elöljáróságához 1897. június 5-ig 
küldjék be. Csakis ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 

A megválasztottak mindenike állását 1897. szep-
tember hó 1-én lesz köteles elfoglalni. 

A kollégiumi elöljáróságnak 1897. ápril hó l l- ikén 
tartott ülésébői: 

Bodor Tivadar, Péter Mózes, 
főgondnok. jegyző. 

2193/1897. sz. 

Pályázat rendes tanári állásra. 
A zilahi államilag segélyezett ev. ref. főgimnázium-

nál üresedésben levő menyiségtan,-természettani tanszékre 
pályázat hirdettetik. A tanszék betöltése a nm. vallás és 
közoktatási m. kir. miniszter úr kinevezése alá esik. 

Fizetése 1200 frt és 240 frt szálláspénz, évnegyedes 
előleges részletben, és egyelőre két izben 100 frt ötödéves 
szolgálati korpótlék, az államsegély felemelése esetében 
sorrend szerinti előléptetés a törzsfizetésben, a szerződési 
tervezetben megállapított fizetési fokozatokban és 5 izben 
való 100 frtos korpótlék. 

Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmányai-
kat, tanári képesítettségüket, eddigi szolgálatukat és had-
kötelezettségüket feltüntető okmányaikkal ellátott és a 
nm. vallás és közoktatási m. kir. miniszter úrhoz címzett 
folyamodványukat a ziláld ev. ref. főgimnázium elöljáró-
ságához, folyó évi június hó 15-ig nyújtsák be. 

Csak ev. református vallásúak folyamodványai vétet-
nek figyelembe. 

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

Állomását az 1897. szept. 1-én tartozik elfoglalni. 
Okleveles pályázó hiányában e tanszék helyettes 

tanárral is be fog töltetni évi 800 frt fizetéssel. 
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató tanácsától. 
Kolozsvárit, 1897. évi ápril hó 21-én. 

Parádi Kálmán. Dr. Vályi Gábor, 
tanügyi előadó. elnök helyettes. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. h. evang. kerületi kollégium állami-

lag segélyezett főgimnáziumánál a jövő 1897/98. tanév-
vel betöltendő ó-elassiea (görög-latin) rendes tanári állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Ezen tanszéket a kollégium 
fentartó testületének meghallgatása után a nm. vali. és 
közokt. m. kir. miniszter úr tölti be. 

A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés az 
újabb szerződés megkötése után fokozatosan 1400, illető-
leg 1600 frtra emelkedhetik, 240 frt lakbér és öt 100 fo-
rintos ötödéves korpótlék. 

A nevezett szakra képesítettek felhivatnak, hogy sza 
bályszerűleg felszerelt folyamodványaikat, melyekben vég-
zett tanulmányaik, képesítésűk és eddigi netaláni szolgá-
lataik okmányokkal igazolandók, a kollégiumi főgimnázium 
igazgatóságához címezve f . évi június hó l-ig küldjék be. 

Hogyha már alkalmazásban lévő rendes tanar va-



lasztatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkalmazta-
tik; hogyha pedig olyan pályázóra esnék a választás, ki 
még nem volt alkalmazva, de oklevéllel bír, akkor ez ren-
des tanári fizetéssel alkalmaztatik ugyan, de csak egy évi 
sikeres működés után fog állásában véglegesítetni. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék ideiglenesen 
fog betöltetni belvettes tanárral, kinek fizetése 800 fo-
rint lesz. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja. 
A nevezett tanszékre csak protestáns vallásúak pá-

lyázhatnak. 
Az állás f . év szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kelt Eperjesen, 1897. ápril. 3-án. 

Dr. Schmidt Gyula, 
2—2 kollég. felügyelő. 

Pályázat három tanári állásra. 
Az állami segélyben részesülő hód-mevővásárhelyi 

reform, főgimnáziumban a következő három rendes tanári 
székre pályázat hirdettetik: 

1. Német és latin nyelvi tanszékre. E tanszék betöl-
tése a nmélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ki-
nevezése által történik az egyház felterjesztettjei közül. 

2. Latin és magyar nyelvi tanszékre. 
3. Történelem és latin nyelvi tanszékre. E két utób-

bira az egyház választ. 
Megjegyezzük általában, hogy;a megválasztandó ta-

nár a fentebb megjelölt tanszakok mellett köteles esetleg 
a megjelölt tanszakkal közel rokon más tantárgyak taní-
tására is vállalkozni. 

A rendes tanári szék javadalmazása: 1200 frt törzs-
fizetés, 250 írt lakbér és öt ízben emelkedő 100 frtos 
ötödéves pótlék évnegyedi részletekben előre kiszolgáltatva. 
Megjegyezzük, hogy tanintézetünknél van négy 1400 és 
négy 1600 frt törzsfizetéssel díjazott tanszék, a melyekre 
az előléptetés alkalomadtával történik. Ha azonban bár-
melyik tanszékre okleveles tanár nem alkalmaztatik : helyet-
tes tanár, esetleg tanárok választatnak. A helyettes tanár 
évi díjazása 900 frt, szintén évnegyedi részletekben előre 
kiszolgáltatva. 

Pályázhatnak reform, vallású, a kijelölt tanszakokra 
képesített okleveles rendes tanárok avagy tanárjelöltek. A 
megválasztott tanár az országos tanár nyugdíjintézetnek 
a törvény értelmében jogos és kötelezett tagja. A pályá-
zók az életkorukra, egészségökre, vallásukra, végzett tanul-
mányaikra, képesítésökre, eddigi szolgálatukra és hadi 
kötelezettségi viszonyaikra vonatkozó okleveleiket a f . évi 
máju-i hó 30-ig alólírotthoz adják be. 

A megválasztott tanár hivatalát f. évi aug. végén, 
később szaktantárgyából tartandó székfoglaló értekezéssel 
tartozik elfoglalni. 

Hód-mező vásárhelyen. 1897. május 3-án. 
Szeremlei Sámuel, 

2—2 az egyház lelkész-elnök. 

1940/1897. 

Pályázat vallástanári állásra. 
A sepsi-szentgyörgyi ev. ref. Székely-Mikó kollé-

gium főgimnáziumánál rendszeresített vallástanári rendes 
tanszék a f. évi egyházkerületi közgyűlésen választás útján 
be fog töltetni. 

E tanszék évi javadalma 1200 frt törzsfizetés, öt 
ízben 100 frt ötödéves korpótlék s 250 frt szálláspénz, 
esetleg természetben való lakás. A megválasztott vallás-
tanár jogai azonosak a rendes tanárok jogaival. 

Teendői: a) a főgimnázium összes osztályaiban az 
ev. ref. hitvallású tanulók vallásos oktatása az egyetemes 
konvent által megállapított tanterv szerint és óraszámban ; 
b) a főgimnáziumi ev. ref. hitvallású tanulókkal a vasár-
napi istentisztelet tartása; c) a legatusi minőségben ki-
küldendő tanulók kellő előkészítése; d) e mellett kötelezve 
lesz szükség esetén képesítettségének megfelelően heti 
20 óráig más tárgy tanítására is. 

Pályázni óhajtók félhivatnak, hogy vallásukat, élet-
korukat, képesítettségüket, eddigi szolgálataikat, védköte-
lezettségüket és egészségi állapotukat igazoló okmányok-
kal felszerelt s az erdélyi ev. ref. egyházkerület Állandó 
Igazgató Tanácsához címzett folyamodványukat a sepsi-
szentgyörgyi Székely-Mikó Kollégium Elöljáróságához 
189-7. évi május hó 31-ig nyújtsák be. 

A megválasztott vallástanár az országos tanári nyug-
díjintézetnek kötelezett és jogosított tagja s állomását 
1897. szeptember 1-én köteles elfoglalni. 

Az erdélyi evang. ref. egyházkerület Igazgató Taná-
csától. 

Kolozsvártt, 1897. évi május hó 2-án. 
Dr. Vályi Gábor, Parádi Kálmán, 

elnökhelyettes. tanügyi előadó. 

P á l y á z a t . 
A tiszai egyházkerület eperjesi tanűóképezdéjénél 

folyó évi szeptember hó elsejével egy természettudományi 
(természetrajz, természettan, számtan, mértan) tanszék 
lesz betöltendő. 

A rendes tanár évi fizetése 1200 frt. 
A kötelezett heti órák száma 24. 
Ezen tanszékre pályázók szíveskedjenek pályázati 

kérvényüket, a melyben tanképesítésök, tanulmányuk rendje, 
eddigi szolgálatuk, a katonai szolgálatnak való megfelelés 
okmányokkal bizonyítandó, legkésőbb f . évi június hó 
10-ig a képezde igazgatóságához beküldeni. 

Azon pályázók, a kik zenét (orgona, zongora, he-
gedű, ének) vagy tornát is képesek tanítani, előnyben 
fognak részesülni. 

A tanszékre csak ágostai evangelíkus tanárok pá-
lyázhatnak. 

Eperjes, 1897. május 5-én. 
Dr. Schmidt Gyula, Perényi Vilmos, 

kolleg.'felügyelő. 1—3 igazgató. 
HORNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Javaslat a magyarázatos biblia ügyében. 
(A M. P. Irodalmi Társaság választmányának albizottsága által 

készített tervezet.) 

M. P. I. Társaságunk igazgató-választmányának 
1896. nov. 17-diki üléséből a Magyarázatos Biblia 
ügyében azt a megbízatást nyertük, hogy »a nagy 
munkának úgy szellemi, mint anyagi előállítá-
sára, valamint a munkatársakra nézve is kimerítő 
javaslatot« készítsünk. E megbízatásunkról a követ-
kezőkben van szerencsénk jelentésünket tiszte-
lettel megtenni. 

Bizottságunk mindenekelőtt a készítendő 
munka természete s a résztveendő munkások 
felől akar t előzetes tájékozást szerezni. E végből 
mult évi december hónapban a tervező bizottság 
elnökének, Szász Károly püspök úrnak nevében 
ós megbízásából a Társaság ti tkára a bibliai tu-
dósokhoz kérdést intézett a r ra nézve : Milyen 
Magyarázatos Bibliára volna leginkább szüksé-
g ü n k ? Milyen legyen annak a ter jedelme? Miként 
kellene szervezni a szellemi előállítását? Hogy 
lehetne beszerezni a szükséges pénzt? Erre az 
előzetes tudakozódásunkra, melyet közel 80 tag-
társunknak küldtünk el, részint magánlevélben, 
részint sajtó útján harmincnál több választ kap-
tunk, melyeket bizottságunk f. évi február 13-iki 
ülésében egytől-egyig felolvastatott, gondosan át-
vizsgált s belőlük több irányban becses tájé-
kozást nyert. Mert noha a készítendő Magyará-
zatos Biblia természetére, irányára, terjedelmére, 
előállítási módj ara s a szükséges pénz beszer-
zésére nézve a beküldött nyilatkozatok rendkívül 
eltérnek is egymástól, de abban mindannyian 
megegyeznek, hogy jó bibliafordításra s a biblia 
helyes magyarázásához szükséges nyelvészeti, tör-
téneti, régészeti, bevezetóstani stb. ismereteket a 
bibliai tudományok mai színvonalán közlő kalauzra 
magyar protestáns irodalmunknak égető szüksége 
van. Abban is egyetértenek a beküldött nyilat-
kozatok, hogy a Magyarázatos Bibliára első sor-

ban az igehirdetésre és bibliamagyarázásra hiva-
tott lelkészi karnak van szüksége, ele e mellett 
némi részben azt is figyelembe kellene vennünk, 
hogy egy jó bibliafordítás és a helyes magya-
rázáshoz szükséges bibliai ismeretek kózbeadása 
által közönségünkben a bibliaolvasási kedvet fel-
keltsük s a mennyiben az megvan, egészséges 
irányban tovább fejleszszük ós megtermékenyítsük. 
A beküldött ajánlkozásokból továbbá arra nézve 
is tájékozást szereztünk, hogy tanáraink ós lel-
készeink sorában megtalálhatók a munka elő-
állítására alkalmas irodalmi ós tudományos erők. 
S végül a tervezett mű előállítására szükséges 
anyagi erő összegyűjtésére vonatkozólag is figye-
lemre méltó gondolatokat pendítettek meg a be-
érkezett nyilatkozatok. 

Mindezeknél fogva bizottságunk úgy a be-
érkezett nyilatkozatokat, mint a saját meggyőző-
dését figyelembe véve mindenekelőtt azt kívánja 
teljes nyomatékkal kifejezni, hogy Magyarázatos 
Bibliára szükségünk van s azt Isten segítségével ál-
dozatok árán is elő kell állítanunk. 

Első főkérdós az, hogy milyen Magyarázatos 
Bibliára van szükségünk? Tudós kommentár ra-e? 
A nyilatkozatok többsége is, de a tényleges hely-
zet is azt tanácsolja, hogy a tudós kommentár 
készíttetésével vár junk még egy ideig, mert ennek 
előállítása több szellemi ós anyagi erőt s általá-
nosabb tudományos érdeklődést követel, mint a 
mennyi jelenleg nálunk van. Erőinket meghaladó 
kockázatos vállalatba fognunk mai fejlettlen bib-
lia-irodalmi viszonyaink között nem tanácsos. Azt 
sem javasolhatjuk, hogy pusztán csak szószéki, 
gyakorlati használatra dolgoztassuk fel a bibliát. 
Tekintve ugyanis azt, hogy e tekintetben a ma-
gánvállalkozás buzgóságából tisztességes irodalmi 
kísérleteink vannak, mi azt tart juk, hogy a szó-
székre való Magyarázatos Biblia kiadása, ha az 
egész Szentírást föl akarja ölelni, mellőzhetetlen 
nagy terjedelme miatt (legalább 7 — 8 ötveníves 
kötet) pénzügyileg, theologiai pártokra szakadozott-



ságunk miatt szellemileg szintén erőnk feletti 
vállalkozás lenne, s a mellett talán nem oly 
égető szükség, mint az, hogy lelkészeink és hí-
veink kezébe jól fordított bibliai szöveget s ennek 
helyes magyarázásához szükséges oly tudományos 
bibliai ismereteket adjunk, melyeket a biblia 
magyarázója gyakorlati célokra is könnyű szer-
rel fölhasználhasson ós az igehirdetésnél érté-
kesíthessen. Készítessünk tehát olyan Magyará-
zatos Bibliát, mely tudományos alapon állva, de a 
gyakorlati szükségeket tartva szem előtt, a lelké-
szeknek bibliamagyarázati ós igehirdetési segéd-
könyvül, a közönségnek pedig bibliaolvasó kalau-
zul szolgáljon. 

Ezt a vezérelvet tartva szem előtt, javas-
latunkat következőleg formulázzuk : 

1. Készíttessen a MPIT először egy Bibliai 
Encyclopaediát vagy Bibliai Lexikont, melyben 
encyclopaedikus tömörséggel és tárgyilagosság-
gal betűrendben magyaráztassanak meg a bib-
liában előforduló összes történeti, földrajzi, régé-
szeti, bevezetéstani, biblia theologiai stb. kérdé-
sek, dolgok, alapfogalmak ós személyek. Ez volna 
a tulajdonképeni bibliamagyarázó kalauz vagy 
bibliai ismeretek tára, melyet csak fel kell 
nyitnunk, hogy bármely bibliai kérdésben pon-
tos tájékozást nyerjünk. Alapul, sőt mintául volna 
vehető a német irodalomból pl. a calwer »Bibel-
Lexikon«, melyet egészséges evangéliumi szel-
leme s ama jótulajdonsága mellett, hogy a mo-
dern archeologia, philologia ós isagogica minden 
vívmányát gondosan felöleli, még a nagyszámú 
illusztrációk, a szép szövegképek és külön mel-
lékletek is ajánlanak. A magyarázó kalauz egy 
vaskos, 50—60 íves kötet volna lexikális alakban. 

2. A Károli-fordítás készülőben levő reví-
ziója alapján készíttessék egy jó bibliai szöveg 
s ehhez a nehezebb és homályosabb helyeken 
aljegyzetekbe foglalva rövid eszmei magyarázat, 
mely az Istenigéje megértését megkönnyítse és 
építő erejét világosan feltüntesse. A szöveges 
rész álljon két vaskos kötetből, 50—50 ívből, 
egy az ó-, egy az újszövetséghez, szintén lexi-
kális formában. Ha a Lexikon megadja a szük-
séges szó- ós tárgyi, továbbá archeológiai ós 
bevezetéstani magyarázatokat, akkor, azt hisz-
szük, a szöveget tartalmazó két kötetben egyelőre 
elég lesz a jeleztük eszmei vagy ige-magyarázat, 
melyben az olvasó mindenütt megtalálná az ol-
vasott hely főgondolatát és igehirdetési főtételét. 

Az ily módon tervezett magyarázatos biblia 
szellemi előállítására vjl ajánlkozott vagy ezután 
ajánlkozandó munkatársakból szerkesztő bizott-
ság volna alakítandó, mely közös értekezleten 
megál lapí taná a munka részlettervét, a tárgyak 
rokonsága és a dolgozótársak vállalkozása sze-

rint kiosztaná a munkát, szerkesztőt és revi-
zort választana, s hogy az előállítás az Irodalmi 
Társasággal szerves kapcsolatban maradjon, a 
szerkesztő bizottság központi elnökévé Szász Ká-
roly dunamelléki püspök urat kellene fölkérni, 
ki mellett előadóul a Társaság ti tkára mű-
ködnék. 

Az anyagi előállítás kérdésében több terv ós 
javaslat merült fel mind a sajtó útján, mind a 
beérkezett nyilatkozatokban A szükséges 18—20 
ezer frt beszerzésére többen javasolják, hogy 
a két prot. egyház konventje vagy az egyes 
egyházkerületek kötelező határozattal tegyék köte-
lességóvó minden egyes gyülekezetnek, hogy a 
magyarázatos bibliát legalább annyi példányban 
megrendelje, a hány rencles lelkészi állása van. 
Mások indítványozzák, hogy a lelkészek hatósá-
gilag köteleztessenek a mű megrendelésére. Mi 
ezt így nem tanácsolhatjuk, mert a hatóságilag 
kónyszerített irodalom-pártolás ellenkezik a dolog 
természetével. Azt sem tart juk kivihetőnek, hogy 
pusztán az írod. Társaság költségén adassék ki 
a munka, mert ekkora összeg befektetésével 
összes tőkepónzünk huzamos iclőre leköttetnék 
s ez által a Társaság más irányú irodalmi tevé-
kenysége teljesen megbéníttatnók. De helyesel-
jük e javaslatokból azt a gondolatot, hogy az 
egyházi hatóságok, nevezetesen a két konvent, 
a két protestáns egyház összes egyházkerületei 
és egyházmegyéi, továbbá a tehetősebb gyüle-
kezetek ós a tanintézetek egyenként megkeres-
tessenek, s a nagy munka előállítására akár 
több példányra előfizessenek, akár évi járulékot, 
akár egyszermindenkori segélyt ajánljanak föl. 
E megkeresésekben különösen azt kellene hang-
súlyoznunk, hogy konventjeink ós egyházkerü-
leteink mondják ki a parokhicdis könyvtárak köte-
lező megalakítását s bírják rá a gyülekezeteket 
arra, hogy parokhiális könyvtáruk számára a 
Magyarázatos Bibliát megszerezzék. Az egyházi 
testületektől kell begyűlnie a mű költségei egyik 
jelentékeny részének. A második rész összegyűj-
tendő ama tehetősebb világi híveinktől, kik az 
egyházban tanácsosi, felügyelői, tanácsbirói gond-
noki tisztet viselnek, vagy vallási és egyházi buz-
góságból hajlandók a szentírásórt és a bibliai is-
meretekórt némi áldozatot hozni. Műveltebb és 
vagyonosabb hitfeleink körében nagyobb ösz-
szegű aláírásokat, segélyeket kell gyűjtenünk a 
Magyarázatos Biblia kiadására. A költség harma-
dik része várható a lelkészi kartól, mely mint 
előfizető bizonyára nagyobb számban fog sora-
kozni az őt leginkább érdeklő irodalmi vállal-
kozás köré. Végül, azt hiszszük, hogy amennyiben 
a munka az írod. Társaság firmája alatt jelenik 
meg s megmaradt példányai az ő javára esnek, 



a munka előállításához a megjelenés ideje alatt 
néhány évig Társaságunk is járuljon annyival, 
a mennyit egyéb kiadványainak megrövidítése 
nélkül erre a célra áldozhat. 

A dolog gyakorlati megvalósítására nézve 
a következőket javasoljuk. Elhatározván a köz-
gyűlés, hogy a fentebbiek szerint -tervezett 
Magyarázatos Biblia kiadását megkezdi: 

1. Felhatalmazza az elnökséget arra, hogy 
a Magyarázatos Biblia programmját a szerkesztő 
által az ajánlkozó dolgozótársakkal egyetértve 
előfizetési felhívás alakjában s lehetőleg mutat-
ványok kíséretében minél előbb készítesse el. 

2. Megbízza az elnökséget és a t i tkárt azzal, 
hogy az előfizetési felhívás szétküldése, hírlapi 
propaganda és társadalmi actio által a munka 
előállítására szükséges pénzek, adományok, elő-
fizetések és aláírások beszerzését kezdjék meg. 

3. Felkéri a választmányt arra, hogy ha ós 
a mikor a szükséges anyagi erő biztosítottnak 
ígérkezik, a munka tényleges megindítását ren-
delje el; szerződjék a nyomdával és a szerkesztő 
bizottságot a munka megkezdésére szólítsa fel. 

Ha pedig a munka iránt nem mutatkoznék 
kellő anyagi pártolás, akkor, az addigi előmun-
kálati költségek fedezése mellett, a Társaság 
kénytelen volna a fontos ügyet jobb időre halasz-
tani. Mert a kezdeményezés sikertelensége azt 
mutatná, hogy ilyen fajta irodalmi mű létesítése 
még nem igazi közszükség, hanem csak egyes 
buzgólkoclók kegyes kívánsága. 

Mi azonban azt hiszszük, hogy mincl egy-
házi testületeinkben, mind világi híveinkben, 
mind lelkészi és tanári karunkban van még 
annyi buzgóság ós áldozatkészség, hogy az Isten 
igéje helyes magyarázásához szükséges irodalmi 
segédeszköz előállításától nem fogja megvonni 
a maga támogatását. M. Pr. Irodalmi Társasa* 
gunk pedig, mint a protestáns egyházi irodalom 
művelésére ós terjesztésére hivatott egyesület, 
úgy egyetemleg, mint egyes tagjaiban nemes 
buzgósággal és bölcs szakértelemmel fogja ezt 
az úgy valláserkölcsi és egyházi, mint irodalmi 
szempontból egyaránt fontos ügyet kezébe venni 
ós s ikerre vezetni* 

K. m. f. 

Szász Károly, 
biz. elnök. 

Petri Elek, 
biz. tag. 

Szöts Farkas, 
titkár, mint a tervező biz. 

jegyzője. 
Szabó Aladár, 

biz. tag. 

* Az írod. Társaság igazgató választmánya május 6-diki 
ülésében ezt a tervezetet általánosságban elfogadta, de egyelőre, 
míg a Károli-biblia revíziója el nem készül, csak a Bibliai Lexikon 
kiadását javasolja a közgyűlésnek. Lényegileg ebben az értelemben 
határozott a Társaság pápai közgyűlése is, melynek határozatát 
nemsokára egész terjedelmében közli a Szerkesztő. 

A siklósvidéki egyházi értekezlet 
határozataihoz. 

(Felolvasás az okor-szigetvidéki egyházi értekezlet ülésén, B.-Sellyén, 
1897. április 21.) 

»A szél a hova akar fúni, fú, és 
annak zúgását hallod, de nem tu-
dod, honnét jő és hova megyen«. 
Ján. 3, 8. 

(Vége.) 

Az a megsiratni való szomorú jelenség, 
hogy benn az egyházban vannak rothadt, holt 
tagok. De ha a jámbor hivő evangéliumi ker. 
hitét a felekezetnélküliségben is megőrzi, az még 
szerencsének mondható a szerencsétlenségben; 
bár reánk nézve keserves, fájdalmas és vigasz-
talan. Ámde, ily meghatározás mellett, azt a 
vallást megfertőző epidemiának bélyegezni hely-
telennek tartom. Hiszen csak az okot kell meg-
szüntetni s vége lesz az okozatnak ; csak a ter-
het kell igazságosan könnyíteni: ezekből lesznek 
a legbuzgóbb egyháztagok. 

Ez okból az orvosságot — mit ajánlnak — 
nem is tartanám rossznak. Úgy értvén, hogy az 
állam vegye át valahára az őt illető közoktatás 
terhét egészében s viszont jutalmazza lakóinak 
valláserkölcsi vezetését vagyis vessen ki — saját 
méltányosabb ós igazságosabb kulcsa alapján — 
oktatási és kultusz-aclót. De nem tartozom azok 
közé a hiszékenyek közé, kik azzal kecsegtették 
magukat, hogy az állam minden 20—30 ház 
után egy dúsan javadalmazott sine-curát akarjon 
fentartani, mert ez az eddig volt terhet is meg-
haladná. Nem kell elfeledni, hogy az állam is 
csak az adózók teljesítményéből teljesít. Ahelyett 
hát, hogy elérhetetlen célok sürgős valósításáért 
(de a mely alá nem foglalom az 1848. XX. t.-c. 
helyes értelmét) döngetnők puszta ököllel a hót 
zárral elzárt erős kapukat, inkább egy szivvel, 
szájjal sürgessük s egy akarattal vigyük keresz-
tül a lukma eltörlését s az arányos fixumok 
megállapítását, melyet az állam, hiszem, nem 
kósend azonnal kiegészíteni bizonyos minimumra. 
Azt hiszem, ily ajánlat nem találna teljesen süket 
fülekre. Ellenben a lukmarendszer mellett öt 
év múlva akárhány pap virradhat ar ra a szo-
morú reggelre, a midőn 10 fizető hívénél több, 
vagy annyi sem leend; és a koldusbotot a szó 
szoros értelmében kezébe veheti. 

És mincl e mellett sem tudom az új tör-
vényt, mint a szabadelvűség rég óhajtottt vív-
mányát, oly vehemensül kárhoztatni; nem akarom 
elfeledni, hogy ez alapon örvendhetünk mi is annak, 
hogy protestánsok vagyunk, hogy a legnagyobb sé-
relmünk még nem oly rég is épen ez volt, hogy 
az általunk elhagyott egyház terheit viselni kény-
teleníttettünk. Hát igazság lenne-e most az, mit 



200 óv előtt, mint legnagyobb igaztalanságot, 
sirva kárhoztattunk ? Vége lett-e a világnak azért, 
mert akárhány magyar községben megszűnt a 
plébánia? Megdőlt-e a katholicismus; éhen vesz-
tek-e a p l e b á n u s o k ? Bizonyára nem! Inkább hiba 
ós súlyos kerékkötő az új törvényben az, hogy 
a kilépő jogait veszti (állítólag), holott kötelessé-
geit öt évig még teljesíteni tartozik s gyermeke 
a megunt kötelékben marad. 

Tagadhatlan azonban, hogy e nyugtató gon-
dolat, mely szerint a hívek nem az egyháztól, 
hanem annak csak terheitől akarnak menekülni, 
hogy hitüket, vallásos meggyőződésüket, mint a 
tört hajóról menekvő legdrágább kincsét maguk-
kal viszik, nagy mérvben ellensúlyozva van egy 
szomorú tudattal, hogy ez — kivált nálunk, a 
lukma mellett — számtalan pap családra, talán 
mindnyájunkra kisebb-nagyobb mérvben, egy 
vigasztalan jövő sötét fellegét borítja rá; igaz, 
hogy a százados mulasztás árát nekünk talán 
annyi, jobbra érdemes család nyomorúságával 
kell megfizetnünk; ós nem lehet elzárkóznunk 
a gondolat elől, hogy a törvényhozás bölcsesé-
gének a nagy reformok létrehozása alkalmával 
e körülménynyel számot kell vala vetnie ós nagy 
alkotásának nem lett volna szabad a magyar 
nemzet testének legnólkülözhetlenebb tagjait, a 
nemzeti ós emberi szabadság legmelegebb szivű 
bajnokait ily szomorú eshetőségeknek tenni k i ; 
sőt isteni és emberi jog, igazság szerint most is 
kötelessége leszámolni a következményekkel, 
melyek az általa felállított praemissákból termé-
szetesen folytak vala; meg is vagyok győződve, 
hogy ha a tervezők lettek volna egyúttal a vég-
rehajtók is, a meg is igért bíztatást valóságra 
változtatják vala, és nem akarom hinni és nem 
tar tanám megengedhetőnek, hogy a XIX. század 
végén a szabadelvű állam az imminensebb veszély-
nek az ártat lanul sújtottakról való elfordítása 
módját meg ne találná, vagy teljesíteni ne akarná. 
De, és épen ezért megdöbbentem lelkem mélyé-
ben a tudósítás e szavain; » Kimondd az érte-
kezlet, hogy ha állapotaink mihamarabb az 1848. 
XX. t.-c. életbeléptetésével szanálva nem lesz-
nek: kész a politikai téren támogatni a néppárt-
nak vagy bármely pár tnak a revízióra vonatkozó 
törekvését, minden erejével, minden befolyá-
sával a. 

Ilyen protestáns-ellenes, ilyen visszataszító 
nyilatkozatot mostanában nem, igaz kálvinista 
embertől sohasem hallottam, s hogy kálvinista 
papi testülettől hallom : lelkem mélyéig megbot-
ránkozom s magamtól ennek feltevését a legna-
gyobb felháhorodással visszautasítom. 

Ez, minden tiltakozás dacára, a legmesz-
szebb menő ijesztgetés, fenyegetés. Mumus, mely-

től senki meg nem ijed ; tapintatlan és minden 
részében célját tévesztett fogás, melyet kálvinista 
embertől nem vártam s hogy papok mondták : 
szógyenlem. 

Hiszen ez a kenyérért való h a r c ; holott írva 
van : »nem csak kenyérrel él az ember, hanem 
Istennek minden igéjével.« Látjátok-e, halljátok-e 
jobblótre szenderült dicső ősei reformált hitünk-
nek, a józan utódok harci jelszózatát, harcba 
indulását? Balgatagok ti! kik emberi méltóság-
tokban porig alázva fetrengtetek ott a ret tenetes 
börtön iszonyú férgei közt, az embertelen kínzók 
hohérlásaitól ébresztve föl a gyötrelmek ágyáról 
és sajgó fájdalmatok zsarátnokába pihentetve 
le estve elsanyart tagjaitokat, míg forrón szeretett 
kedveseitek otthon könyben uszó égő szemekkel 
nézték a felettük elborult ege t ! Esztelenek ! kik a 
ret tenetes gálya padjára láncoltán, félmezítelen 
ós az ütések sebeitől borított tagjaitokat egy 
marék, sertésnek való eledellel bűzhödt váluból 
tápláltátok ! . . ti, a tudós doktorok, a tiszteletre 
méltó atyák, a fejedelmek barátai buta rabszolga 
durva szenvedélyének, a vad kegyetlenségének cél-
táblái ! hát nem tudtok egyebet tenni, mint meny-
nyei énekeket zengedezve, Jézustok nevét magasz-
talva hullani el, márt írok gyanánt a véres gyöt-
relmek borzalmas utain ? Piát, avagy nem tud-
játok-e a szabadulás útját, hát nem csábított-e 
titeket a szabadság, jólét és gazdagság kísértése ? 
Hát nem tudtátok támogatni politikai téren a 
híres bibornok osztrák és katholikus néppárti törek-
véseit minden erőtökkel, minden befolyástokkal ? Hát 
avagy nem ajánlták fel a börtön kinjai helyett 
a szabadság boldogságát, a szaraz helyett a fehér 
és zsiros kenyere t? . . . és ti mégis, inkább 
szenvedtetek ? Nézzétek a bölcsebb utódokat, kik 
a kárhoztatott százados ellenséggel, a Bécs-felé 
kacsintgató reactióval, s talán, ha kell, az ördög-
gel is szövetségre lépnek, hogy egy morzsa el 
ne hulljon abból a kenyérből, melyért egy tized-
résznyit sem munkáltak mint ti, addig, míg nap-
pal volt! 

Harag és fájdalom vívják lelkemet ily be-
szód hallatára. Nem a meglevő kenyér megtar-
tása, hanem a világ minden kincsének megnye-
rése is kevés lenne arra, hogy megtagadjam 
hiten alapuló meggyőződésemet, az alapot, me-
lyen felépült az evangéliumi anyaszentegyház. 
Es a ki a szabadelvűsóg, a józan felvilágosodás, 
lelkiismereti meggyőződós út jába áll, az ne-
vezheti magát mindennek, csak egynek nem : 
t. i. protestánsnak. A ki ideális, valláserkölcsi, 
tehát eszmei célt tűz maga elé, az hagyja szá-
mításon kívül az anyagot ; a ki Jézust akar ja 
követni : jusson eszébe, hogy éret te éhezni, szen-
vedni, küzdeni kell. A ki a még be nem követ 



kezett veszélytől is visszarettenve, ijedt félelmé-
ben ökölbe szorítja markát, a helyett, hogy 
kezeit az eke szarvára ve tné : az ne nevezze 
magát apostolnak, ne képzelje magát szellemi 
vezérnek, holott a valóságban bórért szolgáló 
napszámos. A hű munkás nyomorát meglátja, 
szenvedéseit megszívleli a világ, mert tudja, hogy 
önhibája nem játszik szerepet sorsának elborult 
fordulatában; míg az erőszakos fenyegetőt leg-
jobb esetben : kinevetik. A porban fetrengve, a 
nyomor árjában fulaclozva is tudnék örülni az 
emberiség legszentebb, legmagasztosabb eszméi-
nek diadalán és ha kocsija testemen gázolna is 
keresztül, haldokló ajkam rebegve buzdí taná: 
excelsior! Nem, én többre becsülöm magyar pro-
testáns egyházam hagyományos, szabadabb elvű 
iránytól áthatott érzetét, öntudatát, mintsem hogy 
káromlásnak ne tartanám azt a fenyegetést, hogy 
a negyedfél millió protestánst a reactio és ultra-
montanismus táborába, vagy annak közelébe is 
vezethesse a néhány ezer lelkész közül — egy-
nehány. 

Ha tudnám, hogy az ezután következett fej-
tegetései a tudósításnak szintén az értekezlet 
köréből indultak ki, az államsegély módjára is 
lenne észrevételem. így csak annyit jegyzek meg, 
miszerint azt vélni, hogy az egyházak szüksé-
geinek állami fedezése alatt azt ért jük : hogy az 
állam minden meglevő, vagy ezután keletkezendő 
egyház élére szép fizetéssel ellátandó papot állít-
son, vagy lásson el : ily értelemben gondolkozni 
a legnagyobb naivitás lenne ós ettől az eszmétől 
várni orvoslást: ugyan hiábavaló reménykedés. 

Még csupán az értekezlet kimondott határo-
zataihoz akarok szólani, melyeket csak részben 
fogadhatnék el. 

A tényleg kitért (jobban mondva : felekezet-
nélkülivé lett) valójában azért kálvinistának maradt 
egyénnel szemben a merev passivitás, sőt meg-
vetés teréig menni oktalanságnak tar tanám. 

Ne feledjük el, hogy ezek tulajdonképen 
csak a teher elől menekültek, ele szivük ós lel-
kük mi nálunk maradt. Hagyjuk meg nekik azt 
a reményt, hogy ők egykor, a megszokott ott-
honába vissza jöhessenek. Mert az bizonyos, hogy 
az egyházi adózás mai elavult, igazságtalan, keresz-
tyéni minden szeretetet megtapadó rendszere a 
kitérésekkel csődöt fog mondani. Ezzel egyszers-
mind az új, Józusi elv ós szellem értelmében 
való rendezés szüksége természetesen fog be-
következni. Ám, meglássátok, hogy e tékozló 
fiak, kik a felekezetnólkülisóg sivár pusztájáról, 
éhségtől elepedt lelkünket nem egyszer fordí-
tották vágytól sóvárgó szemeiket az atyai ház 
felé, elibetek jönnek egykor és könyektől ful-
dokolva zokognak így: »vétkezem az ég ellen 

ós te ellened és nem vagyok immár méltó, hogy 
a te fiadnak hivattassam«. Eltaszítnád-e, nem 
lennének-e kitárt, ölelő karjaid a megtérő szá-
m á r a ? Avagv nem kezdene-e felüdült erővel 
megujult egyházunk új munkamezőn és új kedv-
vel szebb és derültebb é le te t? Ezért mondom, 
hogy az értekezlet határozatait mind alá nem 
írhatom. 

Hogy a kitértnek gyermekét megkeresztül-
jük-e vagy nem, ez még vita tárgya sem lehet; 
mivel ők felekezetnélküliek ugyan, de keresztyé-
nek, s ha bármely keresztyén felekezetnek keresz-
telünk, elvi ok csak nem tar that vissza attól, 
hogy nekik is — kivánatukra — ne keresztelnénk. 
Más dolog' természetesen, ha szorosan egyházi 
szempontból veszszük fel a dolgot, a mennyiben 
ezeket anyakönyveznünk következetlenség volna 
(ha a szülők meg nem egyeztek volna: nem is 
lehet) s végre azt sem tudnók, hova tegyük át 
anyakönyvezés végett. Azért, ós hogy a közös-
ségből elszakadásuk némi következményeit érez-
zék is, hozzájárulnék ahhoz, hogy gyermekeiket 
meg ne kereszteljük, hanem a keresztséget a 
gyermekek át- vagy a szülök visszatérése idejére 
helyezzük kilátásba nekik. 

Azt azonban, hogy gyermekeik az iskolába 
ne bocsáttassanak, beható eszmecsere szülemé-
nyének nem tarthatom. Ezzel az egyház meg-
maradt tagjait keserítnők el, s kónyszerítnők a 
községi iskolaállítás költségeibe. Hadd jár janak 
iskoláinkba, ele fizessenek megfelelő díjt, melyet 
meghatározni a presbyterium van jogosítva. Épen 
így a temetőt — melyet a zsidóknak megnyi-
tottunk — nem tartom előlük elzárhatónak és 
okszerűtlennek is vélem, mivelhogy azzal a köz-
ség — mely nálunk egy az egyházzal — súj-
tatnék ismételve. Helyeslem ellenben a harangozás 
megtagadását, mely külső tisztelet a megmaradt 
hívőket illeti s a melynek feltótlen megtagadása 
a hívek önérzetére ép oly emelő, mint a mi-
lyen leverő a szerencsétlenre, ki nem szívesen 
nyugszik bele abba a gondolatba, hogy a teher-
emelóssel együtt jogai is megszűnjenek. Az egy-
házi szertartást azonban a konvent határozata 
értelmében megtagadni talán nem is lehetne, ha-
csak az előbbi elvet nem alkalmazzuk ; ón azon-
ban határozott kérésükre a papi functiót (imát, 
oratiót vagy sírbeszédet) megengedhetőnek tar-
tanám, mint a mely egy buzgó ós bátor igehir-
dető előtt nagyszerű lelkipásztori alkalom gya-
nánt kínálkoznék. Az úri szent vacsorában való 
részesedéstől egyszerűen és feltótlenül el kell 
tiltani. E sákramentum kiszolgáltató sáfára az 
egyház; ki ebből kilépett, kegyszereit önként 
hagyta el, s mondott le róluk. 

Hevenyében csak ennyit kívántam meg-



jegyezni azokra a határozatokra, melyek a tudó-
sításban az egész világ elé odadobassak, heve-
nyében csak azért, hogy egészen szó nélkül ne 
hangozzanak el s valamikép a f.-baranyai egy-
házmegye közvéleménye gyanánt ne tűnjenek föl, 
holott bizonyosan azt se tudhat juk a tudósításból, 
hogy mennyiben voltak azok az értekezlet ki-
mondott határozatai. Tüzetes állást ugyan csak 
akkor kell ez ügyben elfoglalnunk, midőn e hatá-
rozatok pártolás végett jegyzőkönyvi alakban 
tétetnek át hozzánk. De azt, a mi protestáns 
érzületemet felháborította, egy napig sem hallgat-
hattam el. Ezért, kérem, bocsássák meg a heve-
nyészett hozzászólás fogyatkozásait, s szívesked-
jenek ezzel — a sors által szőnyegünkre dobott 
— kérdéssel minden tekintetben tüzetesen fog-
lalkozni, hogy annak idején, az iránt oly állást 
foglalhassunk el, a mi protestáns öntudatunkkal 
legjobban meg lesz egyeztethető. 

B.-Sellye, 1897. ápril. 21. 
Morvay Ferenc, 

ref. lelkész. 

Egyházi statisztikánk érdekében. 
Egyházunknál a statisztikai kimutatás, mondhatnám, 

inkább ötletszerű, mint rendszeres, s legkevésbbé sem felel 
meg a statisztika szabályainak. Szétoszió, esperességek és 
kerületek szerint, s nem egységes, egyetemes. Innét van, 
hogy saját adatainkból vajmi ritkán vagy csak nagyon 
nehezen, sok utánjárás és keresgélés után tudjuk meg, 
hogy állunk egy vagy más tekintetben. Az egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvében közölt statisztikai adatok, oly 
rendszertelenül s nehezen áttekinthető képben vannak fel-
tüntetve, hogy azokból egyes kérdések iránt tiszta képet 
alkotni vajmi nehéz vagy egyáltalában lehetetlen. De nem 
is ölelik fel mindazon adatokat, melyeknek ismerete elő-
nyös és hasznos volna. Anyakönyvi, egyszóval népmoz-
galmi, sok fontos vallásügyi kérdésre egyáltalában nem 
terjeszkednek ki. A legtöbb esperességi jegyzőkönyvben 
nem foglaltatnak ez adatok. 

Népoktatási kimutatásunk pedig határozottan rossz. 
Rossz először azért, mert azon kimutatás adatait, melyek 
p. o. az 1897. év egyetemes gyűlés jegyzőkönyvében fog-
nak megjelenni, mi egyházankint már február—március 
havában szolgáltattuk be, holott az 1896/97-ik iskolai 
évi kimutatásból márciustól—juniusig mennyi fontos vál-
tozás, adat marad el, mi egyben-másban, más eredményt, 
más képet mutatna fel. Egy egész iskolai év helyett 
nyújtja tehát csak a félévi adatokat. Rossz továbbá azért 
mert rosszak azon statisztikai űrlapok, melyekbe az egy-
házak az adatokat beírják. Ki csak egy kis figyelemmel 
töltötte ki ezen statisztikai űrlapokat, bizonyára észre 
vette azoknak hibás voltát s bosszankodva gondolkozott 
azon, hogy egyik vagy másik adatot melyik rovatba vezesse 
be. De rossz végül azért is, mert sokan hibásan, rosszul 

állítják ki. Sértés nélkül, tapasztalatból állítom ezt; mint 
esperességi jegyző többször állítottam már össze az egy-
házmegyei népiskolai kimutatást, onnét bírom e tapasz-
talatot. Ott, hol számokkal dolgozunk, nem felelhetünk p. o. 
erre a kérdésre: mennyi évi segélyt adott az egyház az 
iskolának ? ily szóval: mind, vagy semmi vagy az őskori 
detto. 

De továbbá az új egyházpolitikai törvények fontos 
változásokat idéztek elő s fognak idézni a jövőben. E vál-
tozásokat nekünk saját érdekünkben éber figyelemmel kell 
kisérni. Az országos statisztikai hivatal által nyújtott ada-
tok becsesek, de becsesebbekké válnak, ha azokat a saját, 
továbbra is rendesen vezetett egyházi anyakönyveink ada-
taival hasonlítjuk össze. Az országos statisztikai közlemé-
nyekből megtudjuk ugyan, mennyi a születések, egybekel-
tek, halálozások száma, de már azt, hogy mennyi a keresz-
teltek, egyházilag megáldottak, eskettek és eltemettek száma, 
saját adatainkból kell megtudni. E célból szükségesnek 
tartanám, ha egyházunk egy évenként megjelenő magyar-
országi egyetemes ev. egyházi statisztikai évkönyvet adna 
ki, mely rendszeresen, összehasonlítólags a statisztika sza-
bályainak megfelelöleg évenkint feldolgozná s kimutatná 
egyházunk népmozgalmi, vallási, iskolai, egy szóval s 
körbe tartozó összes adatokat. Tükör lenne az, melyben 
világosan láthatnák egyházunk árny- és fényoldalait, bajait, 
fogyatkozásait, hol kell segíteni, védeni és oltalmazni s 
viszont a tapasztalt haladás, emelkedés, erösbülés örömünkre, 
hitünk s az egyházunkhoz való ragaszkodás szilárdítására 
szolgálna. 

Azt hiszem, ennek égető szükségét felesleges bőveb-
ben fejtegetni s csak azt jegyzem meg, hogy az egyetemes 
gyűlésnek kellene az egész országos ev. egyházra szóló 
egységes űrlapokat megállapítani, azokat a gyülekezetek-
nek előzetesen rendelkezésére bocsátani, továbbá az adatok 
rendes és gyors összeállításával esperességenkint erre külön-
külön, az ilyenekkel szeretettel foglalkozó egyéneket meg-
bízni, kik az esperességi gyülekezetek adatait dolgoznák 
fel, melyeket aztán csak ismét a külön kerületi megbízot-
takhoz terjesztenék fel, kiktől feldolgozva jutnának aztán 
az összes adatok összeállítás végett egy kézbe. Egy szó-
val egy rendes, egységes, egyetemes egyházi statisztikai 
hivatalt javaslok én egyházunkban. 

Talán furcsának, szükségtelennek tetszik ezen indít-
ványom ? s azt mondja kedves olvasó : nincs önnek más 
dolga, hogy kedve van száraz számokkal bíbelődni ? Hát 
erre csak azt jegyzem meg, hogy a komoly, positiv ada-
tokon nyugvó statisztika nem számokkal való játék s az 
eredmeny, melyet az ilyen statisztika feltüntet: oktató, 
tanulságos, melyet ismerni, tudni jó, hasznos és szüksé-
ges dolog. A mi pedig a költségeket illeti, melyekbe az 
ilyen statisztikai évkönyv kerülne, úgy azok bőven kárpó-
tolva lennének azon erkölcsi haszon által, melyet az ilyen 
évkönyv nyújtana, de meg ezen költségek nagyobbrészt 
most is viseltetnek az egyes jegyzőkönyvek által, melyekben 
a statisztikai adatok úgyszólván csak töltelékül szerepelnek. 
Az évkönyv által itt nagyobbrészt mellőzhetők lennének 



s a költség sem lenne oly nagy, mely miatt az megvaló-
sítható nem lehetne. Ajánlom az itt elmondottakat az 
érdeklődők becses figyelmébe. 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

A lelkipásztori teendők köréből. 
A porosz államegyház főtanácsának március 4-én 

tartott ülésén Altgelt wülfrathi esperes, az evangélikus 
gyülekezeti életre nézve fölöttébb fontos kérdésekről refe-
rált. A nevezett referensnek a református gyakorlatra ala-
pított előadását minden oldalról tetszéssel fogadták. Az 
előadásból itt közlünk egy részletet mutatványul. 

1. Az egyes egyház vidékeken miként vélekednek a 
gyülekezetek a felől a követelmény felől és a ielkészek is 
mily mértékben felelnek meg annak a kívánalomnak, hogy 
a lelkipásztor gyülekezete családjaival rendszeres látoga-
tások által érintkezzék? 

2. Van-e szükség ez érdemben buzdításra és mely 
útat-módot kell itt szem előtt tartani ? 

I. 

1. Hogy az evangélumi lelkészi hivatalnak helyes, 
hü és áldásdús viseléséhez, különösen az egyes gyüle-
kezeti tagokra kiterjedő lelkipásztorkodáshoz nemcsak a 
betegek látogatása, a szomorkodók vigasztalása, a csüg-
gedezők bátorítása kívántatik meg, hanem átalán véve a 
gyülekezeti tagok szorgalmas meglátogatása is: ezt immár 
csaknem mindenek elismerik. 

2. A szorgalmas látogatásoktól, melyeknek szükséges-
ségét, a hű és ügy buzgó lelki gondozásra nézve mind a 
tudományos elméletben mind pedig a gyakorlati életben 
majdnem mindenek elismerik, megkülönböztetendő a rend-
szeres látogatás, melyről a mostani themánk szól. E »sza-
bályszerű látogatások, a melyek által a lelkipásztor gyü-
lekezete tagjaival érintkezik« a gyülekezethez tartozó összes 
családoknál való hivatalos látogatások, a miknek tervsze-
rüleg, házról-házra, bizonyos meghatározott időszakokban 
kell megtörténniük. E rendszeres látogatások ez időszerint 
csak egyes egyházvidékeinkben vannak meg és atyáink-
nak régi rendtartásán alapulnak. Azok a gyülekezetek, a 
melyekben az a szokás^ megvan, nagy súlyt fektetnek rá, 
hogy a lelkész minden házba ellátogasson. A lelkészek 
pedig legnagyobb részt becsületesen iparkodnak gyüleke-
zetök e kívánalmának lehetőség szerint megfelelni. 

3. E rendszeres látogatások ellen sokféle kifogást 
szoktak emelni. Ámde ezek vagy félreértésből származnak, 
vagy pedig abból a nézetből, hogy a mi korunkba nem 
illik be ez a módszer. A rendszeres látogatások, a lelkész-
nek gyülekezete tagjainál való visitatiói is egészen ana-
logok az esperesek egyházlátogatásával. Sokat vár az, a 
ki ezektől minden további működés nélkül nagy eredmé-
nyeket vár. Egyes esetekben nem annyira lelkipásztori 
gondozásnak tekintendők ezek, mint inkább az ahhoz való 
előkészítésnek. Rendszeres látogatások nélkül az egész 

gyülekezetnek lelki gondozása kivihetetlen és a gyülekezet 
családjaival való érintkezés lehetetlen. A tervszerű, hű 
és okosan keresztül vitt látogatások mind a lelkészre, mind 
a gyülekezetre nézve áldásosak, ha valódi keresztyén 
szellemben történnek meg azok. 

4. E rendszeres látogatások alkalmával csak némely 
helyen megy a lelkészszel presbiter. És ezt csak sajnálni 
lehet. Ezt a régi szokást, a mennyire csak lehet, fel kell 
újítani. Mert ha a lelkészt a presbyter, mintegy a pres-
byterium nevében kiséri, ez által a gyülekezeti öntudat 
erősbül, a presbyterium tekintélye emelődik, a presbyterek 
lelkiismeretessége is szilárdul és hivatalos buzgóságuk nö-
vekedik. A rendszeres látogatások tulajdonképen nem 
mélyreható lelki gondozások, hanem inkább csak arra 
előkészítők, azért a presbyterek jelenléte nem lehet zavaró 
hatású. Ezen felyül a lelkész e kísérőjétől, ennek beszél-
getéseiből sok olyat megtud, a mit különben sohasem 
tudna meg. Különösen akkor leend a legjobb eredményű 
a szabályszerű látogatás, ha lelkészt minden egyes pres-
byter a saját körében kiséri. 

II. 
A rendszeres látogatások további gyakorlása ott, a 

hol fönmaradtak és annak egyéb helyeken való behozatala 
és észszerű alkalmazása is igen óhajtandó, igen kívánatos. 

A Rajna-vidékén és Wesztfaliában az »ez érdemben 
való buzdításra* elégségesek a meglevő egyházrendtartási 
szabályzat és a tartományi zsinat határozatai. E helyeken 
a lelkészi hivatásról szóló szabályzat illető passusa és a 
canonica visitatio alkalmával felteendő megszabott kérdé-
sek a királyi consistoriumnak és az esperesnek hatalmat 
adnak a kezébe, hogy a részben meglevő szokás fentar-
tassék és feleleveníttessék. Wesztfáliában e rendszeres láto-
gatások kötelezővé tétele könnyen keresztül vihető, az 
1835 és 1838-ban alkotott lelkészi hivatásról szóló sza-
bályzat és az 1890-ben tartott 19-ik tartományi zsinat 
határozatának rendelkezése alapján. És nézetem sze-
rint hasonló intézkedések által a keleti tartományokba 
is bevihető ez a gyakorlat. Azonban, a kényszert min-
denesetre kerülni kell. A rendszeres látogatást nem sza-
bad se lelkészre, se a gyülekezetekre ráerőszakolni. Mert 
az ellene esetleg feltámadható ellenszenv eleve kétségessé 
fogná tenni áldásosságát. Ez intézkedést inkább megked-
veltetni kell a lelkészi és presbyteri értekezleteken, az egy-
házmegyei gyűléseken, e gyakorlatnak története, mód-
szere, és következményeiről való ismertetések által. És 
alkalomadtán buzdítani kell a kísérletre. A lelkészi hivatás 
szabályzatába a speciális lelki gondozáshoz, a betegek 
(felhívás', folytán és felhívás nélkül való) szorgalmas láto-
gása mellé fél kell venni a gyülekezeti tagok önkénytes 
meglátogatását is, melyet mint föntebb megjegyeztük, csak-
nem mindenek üdvösnek tartanak. A gyülekezeti tagoknak 
bizonyos időközökben való rendszeres meglátogatását csak 
akkor kell kötelezővé tenni, ha már az önkénytes látoga-
táshoz mindkét részről hozzászoktak. 

Ref. Krchztg. —a—s. 



I S K O L A Ü G Y . 

Tantervi revizió-e vagy iskolai reformáció? 
Előző cikkünkben a sokféle metamorphosison átment 

(eredetileg az 1849-iki Entwurf-ban gyökerező) mai tan-
tervek reviziója helyett merőben új tanrendszert, illetve 
az iskolák szellemének reformációját tartottuk szükséges-
nek. Míg ide konkludáltunk, rámutattunk, hogy a mai 
iskola a szó valódi értelmében vett paedagogiában szű-
kölködvén, hiányzik nála a tulajdonképeni alap. E nélkül 
lehet ugyan az iskola »kaszárnya«, lehet »zárda«, lehet 
»iroda«: de nem lehet a családi jelleg zománcától áthatott 
és az élet szolgálatában álló szerves intézmény. S ha 
nincs alap, ingatagon áll az épület általában, de különö-
sen a »szegletkőhöz« hasonlított tanító avagy tanár, kinek 
subiectuma aztán nem a tanítvány, hanem részint a »nagy 
világ«, részint abban egy jelentős individuum; az én. Kö-
vetkezőleg az épület többi alkatrészei (tanterv, utasítás, 
tankönyv stb.) még ha magukba véve jó anyagból vannak 
is, de nélkülözvén az alaperőt: a benne lakóknak (a növen-
dékeknek) nem adhatja meg azt a biztonságot, jólétet és 
boldogulást, melyet egy szilárd alapon nyugvó és harmo-
nikusan berendezett épület nyújthat a lakosoknak. 

Az általunk kontemplált iskola alapja tehát a paeda-
jogia\ földszintje a paedagogia ; emelete és teteje a paeda-
gogia. Ennek kell irányt szabni a tanító- és tanárképzés-
nél ; a tantervek és módszeres utasítások készítésénél; a 
tankönyvek megírásánál; az órarend meghatározásánál; a 
a vizsgálatok tartásánál; az érdemfokozatok megadásánál; 
a jutalmak kitűzésénél stb. Ezen elv alkalmazását látjuk 
iskoláink ama régebbi szervezeteinél, a melyekkel mind 
az 1849-iki, mind az 1855-iki osztrák szellemű Entwurf-
tól eltérőleg nem a merev centralisatiót és szakrendszert 
honosították meg, hanem a korábbi traditiók alapján a 
nemzeti fejlődésnek adtak biztos alapot. Például az erdélyi 
1861-iki szervezeti javaslat — melyet ma is mintául le-
hetne elfogadni — a köztanítási órák és tantárgyak foko-
zatos beosztására s általában a tantervre nézve »minde-
nek előtt szem előtt tartván az elemi és gimnaziális (hat 
osztályú középtanodai) tanításnak legfőbb célját, mely nem 
az ismeretek és adatok tömegének vagy épen a kenyér-
tudományoknak a tanulók fejébe töméséből, mint a cél-
szerűen kiszemelt tanítmányoknak az összes szellemi erők 
képezését, önmunkásság fejtését eszközlő metliodikai elő-
adásából áll, továbbá nem feledve a bölcseimi, jog- és 
hitlani tanfolyamok fölebb kitűzött feladatát, s általán 
tanodáinkat nemcsak tanuló, hanem a szó teljes értel-
mében nevelőintézeteknek tekintvén, a tantárgyak elrendezé-
sénél ím ez elvekből indult ki: 

1. A tanítmányokból leginkább azok szemelendők 
ki, azokra teendő nagyobb snly, melyekre a növendék 
összes szellemi erőinek leképezésére, az öngondolkodás, 
öntevékenység fejtésére leginkább alkalmasak. 

2 A kiszemelt tanítmányok oly mérvben s oly szer-
ves fokozatosságban adandók az egymással összefüggés-
ben álló s egymást kiegészítő elemi, középtanodai és 
bölcseimi folyamban, hogy a növendék lelke se túlterhelve, 
se a szét forgácsolással eltompítva ne legyen. 

3. Ezen elvek szerint rendezendő tanítmányok a 
szorosan megállított köztanórák keretébe akként illesz-
tendők be, hogy az egyes tárgyak tanítására itt kiszabandó 
órák tájékozásul szolgálhassanak úgy azok terjedelme, 
mint egymáshoz való aránya felől. 

4. A lefolyt szomorú nyolc év alatt tanodáinkra le-
nyűgözőleg erőszakolt kormányi szervezetben túlságosan 

kiterjesztett, a tanuló figyelmét annnyifelé forgácsoló, egy-
szerre annyi különféle, a gyermek képessége és idejével 
aránytalan feladattal terhelő, s a fegyelem-kezelést szinte 
lehetetlenné tevő szakrendszer természetes korlátok közé 
szorítandó, valamint a maga helyén üdvös osztályrend-
szer kellő jogaiba helyezendő. Mindkét rendszer előnyei-
nek lehető egyesítése és hátrányainak kikerülése esz-
közlendő*. 

Arany szavak ezek — harminchat év multán is! 
És épen ezért tartottuk szükségesnek a kivonatolás vagy 
pláne a pusz'a megemlítés helyett szószer int idézni, hogy 
egyfelől a közelmúltban élt, józanon gondolkozó, bölcs 
elődeinkkel is bebizonyítsuk amaz állításunkat, hogy a 
paedagogiának minden iskola átható leikévé kell lenni; 
másfelől, hogy a tanítás egész rendszerét (tantárgyaknak 
minő- és mennyiségét, tanórák számát s így a tan-
könyvek anyagát, sőt a szak- és osztálytanítás kérdését 
is) csakis paedagogiai alapra lehet és kell fektetni, ha 
számot akarunk vetni úgy általában az emberi természet-
tel mint különösen a gyenge, erőtlen és fejledező gyer-
meki lélek tulajdonságával. E szerint a paedagogiai alap 
egyszersmind lélektani alapon való tanítás. Az ilyen dis-
ciplina tekintetbe veszi ugyan a korszellem szükségleteit 
(humaniórák és reáliák arányos összhangzatba hozatalát), 
de a főfigyelmet mégis csak azokra fordítja, kik a taní-
tásnak nem obiectumai (a mint ma sokan hibásan véle-
kednek és cselekesznek); hanem subiectumai: a növen-
dékekre vagy tanulókra tudniillik. 

így lehet aztán megértenünk azt is, hogy pl. Erdély-
ben csak a közelmúltban is a tanítás és fegyelem vezeté-
sére s a tantervnek erélyes, tapintatos és összhangzó ki-
vitelére a mai igazgató vagy a régi director, illetve rector 
helyett paedagogarcha választatott bizonyos cyclusonként. 
Ez által nyilván az volt jelezve, hogy az oktatás ügyének 
paedagogiai alapon való körvonalozása más, arra termett 
ember hatáskörébe tartozik, és ismét más ember hatás-
körébe az administrationalis és gazdasági ügyek elintézése 
vagy dirigálása a director, illetőleg a rector által, a ki 
ekként a régebbi erdélyi ú. n. fő- és altanodákban a pae-
dagogarchával — mint a régi római köztársaságban, a két 
consul — coordinált viszonyban állott. 

A fennebbiekből kifolyólag bizonyos tekintetben el-
lent kell mondanunk a középiskolákról és azok tanárai-
nak képesítéséről szóló, jelenben érvényes 1883. XXX. t.-c. 
1. § ának, mely a kétféle középiskolának (gimnázium és 
reálnak) feladatát abban írja körül, hogy »az ifjúságot 
magasabb általános műveltséghez juttassa és a felsőbb 
tudományos képzésre előkészítse. A gimnázium e feladatot 
a minden irányú humanistikus, főleg az ó-klasszikai ta-
nulmányok segélyével, a reáliskola pedig főleg a modern 
nyelvek, a mennyiségtan és természettudományok taní-
tása által oldja meg.« Ez a szakasz élénk világot vet az 
egész törvény szellemére. Először is. az a > magasabb* 
kifejezés nem helyes, mert magasabb általános művelt-
séghez juttatni nem a középiskolák, hanem az egyetemek 
feladata. Másodszor nincs benn a szakaszban, hogy »pae-
dagogiai alapon« — mint a törvény tárgyalásakor az 
alsó házban egyes szónokok hangoztatták elannyira, hogy 
Tisza Kálmán és Trefort minisztereknek ismételten véde-
kezniük kellett, mondván, hogy »a mai generatio nevelése 
nem ok a törvényjavaslat visszautasítására; mert azon 
ifjak, kiket (Ugrón) elítélt, nem a törvényjavaslat alap-
ján neveltettek«, sőt Trefortnak szinte hallani kellett, hogy 
ő »az ifjúságot a kávéházba utasítja*. 

A főrendek házában is e miatt igen terjedelmes vita 
fejlődött ki, miközben a > magasabb* kifejezés helyett 
azon indítvány tétetett, hogy >valláserkölcsi alapon « jut-



tasson általános műveltséghez a kétféle középiskola. »Mert 
— hangzott az erős indokolás — a világ legtekintélye-
sebb paedagogusai valláskülönbség nélkül egyetértenek 
abban, hogy a valláserkölcsi neveléssel egybekapcsolt ok-
tatás azon középpont, mely körül az egész tanügynek 
forogni kell; továbbá, az összes oktatásnak az elemi isko-
lától az egyetemig nemcsak az a feladata, hogy az ifjú-
ság a tantárgyakban előmenetelt tegyen, hanem az is, 
hogy az embert szellemileg s így valláserkölcsileg minél 
tökéletesebb lénynyé képezze. Erre pedig a vallásos elvek 
nélkülözhetetlenek, mint a melyek az összes oktatás ke-
retében, valláserkölcsi alapon, nevelői hatást gyakorolnak 
az ifjú szivekre. Csak a francia forradalom szelleme és 
mozgalmai fosztották meg a közoktatást a valláseröölc.-i 
alaptól ; de hogy mily eredménynyel, mutatják napjaink 
eseményei, midőn az anarchismus, nihilismus és soeialis-
mus karjai karjai közt felsőbb iskolákból kikerült és a 
természettudományokban kiképzett egyéneket látunk sze-
repvivőknek«. A miniszterek itt is kijelentették, hogy a 
mai generatio neveléséért nem ők a felelősek; azonban 
azt helyesnek tartják, hogy a középiskolákban a nevelésre 
is gondot fordítsanak, jóllehet azok túlnyomólag tan- és 
nem nevelőintézetek, melyekben hogy vallástalanság és 
erkölcstelenség ne terjesztessék, a törvényben gondosko-
dás történt, midőn mind a gimnáziumban, mind a reál-
iskolában a tantárgyak között a hit- és erkölcstan a leg-
első helyre van téve. 

Ezen nyilatkozatok a többséget a felsőházban is 
megnyugtatták s a törvény l. §-a változatlanul szentesítés 
alá ment. De az Úrnak 1896-ik esztendejének tavaszán 
történt, tehát 12 évvel a szentesített törvény után, hogy 
épen az Országos Tanáregyesület kebelében s épen egy 
budapesti állami tanár részéről (a választmény hozzá-
járulásával) * komoly indítvány és kezdeményezés tör-
tént, hogy a törvényben »a tantárgyak közt legelső helyre 
tett hit- és erkölcstan * tanítása, szóval a vallás a közép-
iskolákból kiküszöböltessék — miután előzőleg egy másik 
állami tanár (Szolnokon) az egyház kebeléből kilépve, 
magát felekezetnélkülinek deklarálta. Ily jelenségek köze-
pette Wlassics közoktatási miniszter űr a szent-gothárdi 
gimnázium felavatásánál tartott beszédében szükségesnek 
tartotta, hogy mind a nevelést, mind a valláserkölcsi mo-
mentumot a tanítás feladatában különösen hangsúlyozza 
s a tanárok lelkére kösse: »Ne csak tanítsanak, hanem 
neveljenek is. Ne tekintsék ezt tudományos foglalkozásuk 
mellett alárendeltnek. Ne tekintsék a középiskolát olyan-
nak, mely felment a nevelés kötelessége alól. A tudo-
mány igéinek hirdetése mellett minő nemes kötelesség az 
ifjú valláscrkölcsös nevelése, az ifjú lélek önérzetének he-
lyes vezetése és felhasználása, az akaraterő kifejtése, az 
önállóság korai megszoktatása és megértése annak, miként 
jut az ember a kötelességek pontos teljesítése, az enge-
delmesség által a legnagyobb erkölcsi jóhoz, a lelki füg-
getlenséghez*. 

íme. a miniszter úr kijelentése a mi programmunk, 
a mi állásfoglalásunk is. Ebben a kijelentésben a múlt-
kori és jelen cikkünk tartalma mintegy guintessentiában 
van összefoglalva. Csakhogy a szavak, bármily szépek 
és üdvösek legyenek is, hamar elhangzanak és az em-
berek hamar elfelejtik. Epen azért ama szép szavak teljes 
értelmét kell megvalósítani: az iskolai alaptörvényekben, 
a tanítás rendszerében, a tantervekben, a módszeres uta-
sításokban, a rendtartásokban, a tanító- és tanárképzés-
ben, a tankönyvek anyaga- és feldolgozásában stb. 

* Lásd »Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny* 1896. évi 
30. sz. 605- 606. old. 

Csak ekkor lehet reményünk, hogy a jelen iskolája 
a jövő számára nem csupán revideálva, hanem refor-
málva is lesz. 

Adjon Isten eme nemes munkához az illető ténye-
zőknek kedvet, erőt, kitartást és mindenekfölött az óhaj-
tott célhoz való elérést! 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
ev. ref. kollégiumi tanár. 

T Á R C A . 

Mária Terézia vallási és erkölcsi politikája. 
I. 

Mária Terézia uralkodói egyénisége felől most, mi-
kor a nemzet kegyelete szoborba önti emlékét, eltérők a 
vélemények, de nincs senki, a ki kétségbe vonná, hogy 
az a fordulat, mely a magyar nemzeti elemnek hivatá-
sahoz mért nagyobb érvényesülést nyitott a közdolgok 
intézésében, ő tőle számítandó. Az első Habsburg főherceg, 
kinek ajkán magyar szó zendült fel az 1751-diki pozso-
nyi országgyűlés deputaciója üdvözlésére az ő hat éves 
kis fia, Károly főherceg volt. A Diarium Dietale följe-
gyezte ez emlékezetes szavakat, melyek először hang-
zottak a szövegben: »Szépen köszönöm a nemes 
statusoknak, hogy rólam emlékeztek és azzal megbe-
csültek, hogy magok Deputatioit hozzám is küldötték; 
örülni fogok, ha mentül előbb Pozsonban a Nemes Sta-
tusokat láthatom«. Hát még, mikor az országgyűlés meg-
nyitásán a királynő oldalán megjelent a három ifjú fő-
herceg is fekete magyar ruhában! 

De ha kegyelmét, jóakaratát dúsan árasztotta is ki 
a nagy asszony mindazokra, kik politikájában neki szol-
gáltak, céljait elősegítették, ép oly alkut nem ismerő pat-
riarchai szigorral avatkozott be igen gyakran alattvalói 
magánéletébe is, ha ebben gáncsolni valót, vagy épen 
megtorlást érdemlőt látott. 

Ez az erkölcsi rendészet, mely egész merev szer-
vezettségében állt őrt a társadalom és magán élet rejte-
kei előtt, egyik legjellemzőbb vonása kormányzásának. 
Mária Terézia erkölcsi felfogásának egész szigorát hívta 
ki például az az eset, midőn egy fiatal Eszterházy szüle-
tett Staremberg grófnő bizonyos Schulemburg gróffal meg-
szökött és Zürichbe menekült, a császárnő követelte, hogy 
a svájci hatóságok választnák el Eszterházy grófnét Schu-
lemburgtól s adják őt anyjának. Zürich városa hajlandó 
is lett volna Mária Terézia óhajának engedni, azonban a 
grófnő lebetegedése megakadályozta visszatérését hazájába, 
sőt megengedték neki, hogy Waldshutba vonuljon. Innen 
aztán 1774. dec. 29-éről 30-ára virradó éjjel gyermeke 
hátrahagyásával eltűnt. Azt hitték, Schulemburggal együtt 
Hollandba menekült. 

Képzelhető Mária Terézia haragja, a mint ezekről 
értesült. Schulemburg ellen Kaunitz miniszter rábeszélése 
ellenére megindította a fenyítő eljárást. Azonban az eljá-
rás megindítása után egyszer csak előtermett Eszterházy 
grófné, szakadozott ruhában, mint egy koldus, nem mesz-
sze Wiener-Neustadttól, hogy e nagy herceg lábai elé 
vesse magát. A dolgot sikerült, úgy látszik, a legnagyobb 
titokban intézni el. Mária Teréziát éjnek idején értesítet-
ték a dolog botrányos fejlődéséről, mire ő parancsot adott 
a grófnő kézrekerítésére, s őt a gráci apácák kolostorába 
kérette. Mi történt később a nagy feltűnést keltett kaland 
hősnőjével, nem említik az egykorú iratok. 



Ügy látszik, a kegyes királynő végre is megnyugo-
dott abban, hogy hasonló dolgoknál e beavatkozás többet 
ért mint használt. Sokkal philosophicusabban vette a 
dolgot mikor Areo gróf szöktetett meg Svájcba egy 
állítólagos Reitzenstein grófnőt. »Örülök — igy írt akkor, 
hogyha az ilyenfajta emberek inkább Svájcban vannak, 
mint az én országomban.* Mikor pedig egy más osztrák 
főúrról jelentették Münchenből, hogy oktalan pazarlásain 
kívül azon a ponton áll, hogy feleségét s gyermekét el-
hagyja egy könnyelmű nő miatt, megelégedett azzal az 
utasítással, hogy foszszák meg az illetőt kamarási kul-
csától. 

Könnyen érteni, hogy kevesebb szigorral járt el 
Mária Terézia két más rossz szokás : a játékkal és pár-
bajjal szemben. Az elsőt azért, mert hogy ismeretes volt, 
hogy a zöld asztal csábjaitól ő maga sem huzodozott 
igen fiatal korában, férje pedig mind haláláig hódolt a játék 
szenvedélyének. Azért mégis eltiltotta a fejedelemnő a 
hazárdjátékot s ezer arany bírsággal sújtotta úgy a bank-
adót, mint a játékterem tulajdonosát. Egyeseknek azonban 
könnyű volt a szigorú tilalom alól fölmentést eszközölni 
ki a császárnétól. így Thircs József gróf Prágában ezer 
arany jótékony célú alapítványért engedélyt kapott arra, 
hogy főúri összejöveteleken farao-bankot adjon. Oly sze-
rencsétlenül játszott azonban, hogy rövid időn lemondott 
előjogáról. Azután Nostits gróf kapott engedélyt Prágában 
a farao-bankra oly föltétellel, hogy minden asztaltól, mely-
nél játszanak, hat aranyat fizet az építendő lelencház 
céljaira. 

A párbajjal szemben elfoglalt álláspontját Mária 
Teréziának jellemzi egy eset, mely szintén az Eszterházy-
család egy tagjával esett meg. Áz illető Eszterházv Fe-
renc gróf magyar udvari kancellárnak volt unokaöcscse 
s hosszabb ideig élt Párisban, hol 1774-ben ismeretlen 
okból erősen összetűzött a westserini herceggel, úgy hogy 
ez affeirnek kihívás lett a vége. A marsall-biróság, mely 
elé Franciaországban az ily ügyek tartoztak, miután el 
nem simíthatta a dolgot, ígéretet vette a két félnek, hogy 
legalább francia földön nem fognak verekedni. 

Mária Terézia, a mint a dologról értesült, rögtön 
meghagyta Eszterházy Ferencnek, hogy unokaöcscsét azon-
nal hazaparancsolja. >Ezt a hasznát veszszük, írja szemre-
hányólag, az ifjú uracsainknak: más felesége miatt össze 
verekednek, százezeret visznek ki az országból és költenek 
el fentartásaikra. Hasonló hangon írt leányának, Mária 
Antóniának is. Ez védelmébe vette az ifjú Eszterházyt. 
»Eszterházy — úgymond — minden tekintetben igen 
roszszul viselte magát . . . Bár maga is nős, másnak féle-
ségét tartotta s e célra százezer forintot pazarolt el ezt 
nem lehet menteni*. 

Ennek dacára Mária Antónia ismételten megpróbálta 
szót emelni védence érdekében. Biztosította anyját, hogy 
a róla keringő hirek túlzottak, s ha nincs is hiba nélkül, 
de jellemetes és becsületességéhez szó sem fér. Elnézést 
kért számára anyjától, abban a reményben, hogy családja 
körében meg fog javulni. 

Annál jobban felháborította a császárnőt, hogy leánya 
még mindig szaporítani igyekezett Eszterházy dolgait, s 
kíméletlenül szemére is lobbantotta azt, hozzátéve, hogy 
minél tovább késlekedik Eszterházy parancsait követni, 
annál inkább elrontja dolgait. 

Az ügy további fejleményeit nem ismerjük részlete-
sen, csak annyit tudunk, hogy hosszas huza-vona után 
Eszterházy mégis megverekedett és meg is sebesült. Ezt 
maga Mária Terézia hozza tudomására Seilern gróf minisz-
ternek harmadfél évvel az imént vázolt események után. 

Több elnézést gyakorolt Mária Terézia, mint asz-
szony és mint uralkodónő azon szerencsétlen és épen 
nem ritka typusok iránt, kik vakmerő szemeiket fölvetet-
ték egész a trónig s őrült álmodozásaikban azt képzelték, 
hogy magukra vonhatják, ha csak pillanatra is, a hatal-
mas és szép uralkodónő boldogító tekintetét. Egy ilyen 
excentrikus hóbort, áldozata volt bizonyos Bosfria nevű 
morva egyetemi tanuló is, egy himlőhelyes szegény íickó, 
a ki odáig ragadtatta magát, hogy levelet is írt a király-
nőnek; a böjt alatt pedig minden napon volt abban a 
kápolnában, hol a királynő végezte ájtatoskodását s ima 
közben szemét folyton reá szegezte. Mária Terézia elég 
naiv volt figyelmeztetni őt, hogy ne nézzen mindig úgy, 
hanem imádkozzék, mire a bárgyú ember azt felelte, hogy 
ő azt szeretetből leszi. József császár megtudva, hogy az 
illető egy szegény ördög, havi két arany segélyt rendelt 
neki, de Mária Terézia utoljára is megsokalta a kellemetlen 
ember alkalmatlankodását s meghagyta, hogy vegyék őrizet 
alá, de ne bánjanak vele rosszul. 

Zsarolási kísérleteknek, fenyegetéseknek és merény-
ieteknek Mária Terézia magas állásából és ismert jószívű-
ségéből kifolyólag nem egyszer volt kitéve. Idegen kalan-
dorok számtalanszor próbálkoztak Bécsben, hogy a gyönge 
nő tapasztalatlanságával és jóhiszeműségével vissza élje-
nek. Az ő finom asszonyi éleslátása azonban mindig 
diadalmasan zúzta szét a cselszövések hálóit, mely külö-
nösen mesterileg volt megfonva a Beaumarchais-féle 
ügyben. 

Ez a Beaumarchais 1774-ben jelentkezett a bécsi 
udvarnál Ronac név alatt, s a legnagyobb titkolózás közt 
kért kihallgattatást az uralkodónőnél, hogy rendkívüli 
fontos leleplezéseket tegyen. A titkos kihallgatásnál egy 
regényes históriát adott elő, mely szerint ő Londonba 
XVI. Lajos megbízásából egyenesen abból a célból volt 
kiküldve, hogy bizonyos, igen kompromittáló pamfletek 
közzétételét, melyeknek éle Mária Antónia magánélete 
ellen irányult, megakadályozza minden áron. Ez sikerült 
is neki, azonban a pamflet egy példánya, mily úton, nem 
tudni, nem égett el a többiekkel, hanem Nürnbergbe kül-
detett, hogy ott újra kinyomtassák. Gyors elhatározással 
Nürnbergben termett most Beaumarchais is, hogy üldö-
zőbe vegye a gúnyirat elcsempészőjét, azonban mielőtt 
utóiérhette volna, állítólag rablók támadták meg, s veszé-
lyesen megsebezték. 

így jutott Beaumarchais Bécsbe, hogy egyenesen 
Mária Teréziát figyelmeztesse a leánya jó hírnevét mélyen 
sértő irat kinyomatásának megakadályozására, nehogy az 
XVI. Lajos szemei elé kerüljön, s erre nézve legcélra-
vezetőbb eszköz gyanánt ajánlta, hogy maga a császárnő 
nyomassa ki a pamfletet, a sértőbb passusok elhagyásával. 

Bármily ravaszul volt is kigondolva a terv, Mária 
Terézia nem hagyta magát felültetni a vakmerő kalandor 
által. Azzal bocsátotta el Beaumarchais t, hogy majd meg-
gondolja a dolgot, addig is azt ajánlotta neki, hogy — 
vágasson magán eret, annyira meg volt győződve hóbor-
tosságáról. 

Ebben nem is csalatkozott. A nyomozások csak-
hamar kiderítették, hogy Beaumarchais egész előadása 
mese. Nürnberg melletti megtárnadtatása koholmány. Ez 
elég volt arra, hogy Beaumarchais-t letartóztassák addig 
is, míg a Párisba intézett kérdésekre megjő a válasz. 
Igaz, hogy a francia kormány felvilágosításai után Beau-
marchais-t ezer arany kárpótlással nyomban szabad lábra 
helyezték, de azt a gyanűt soha sem háríthatta el magá-
tól, hogy a pamfletekben, melyek Mária Antónia ellen lát-
tak napvilágot, ő maga is részes volt. 

Várnai Sándor. 



(Folytatás.) 

A mai s a 30-as évek német katholicizmusa közötti 
óriási különbségnek jellemzéséről nem lehet megindulás 
és fájdalmas érzés nélkül megolvasni kritikusunk fej-
tegetéseinek következő zárószavait: »S most kedves test-
vérek még egyszer vegyétek kezeitekbe Möhler és Baur 
művét. Olvassátok elfogulatlanul, s borzadály lesz a vége, 
ítéljetek szivetek szerint s be fogjátok vallani fájdalmasan, 
hogy a hitnek Möhler-féle intollerans fejszéje mennyire 
széjjelforgácsolta a német erőt és egységet. Hát meddig 
tartson még ez az áldatlan állapot? Mikor értjük meg 
valahára azt, hogy ott, a hol a Krisztust prédikálják, az ő 
tanát és vallását is hirdetik ? Pál apostollal kérdezhetném, 
a pápára avagy Luther, Zwingli és Kálvinra vagyunk-e 
megkeresztelve? Hát ki az a pápa, Luther, Zwingli vagy 
Kálvin? Munkások mindannyian az Úr szőllőjében s kiki 
saját erejének mértéke szerint sáfárkodik abban. Ha hal-
lod őket a megfeszített s feltámadott Krisztust prédikálni, 
ügy kövesd őket, ha pedig mitsem tudnak róla, hagyd 
ott őket s vedd kezedbe a bibliát. Ez nem a katholiku-
sok, lutheránusok vagy kálvinisták, hanem a keresztyének 
szent könyve. Igaz, erre azt mondják a Möhler-féle svm-
bolikusok, hogy e rejtett kincsnek kulcsa egyedül náluk 
vagyon, s ha ők nem nyitnák meg, úgy ez előttünk örökre 
zárva marad s mindegyiknek más és más kulcsa van. 
De bízzál magadban, s nyúlj az egész kincshez, mert 
megtalálod azt, a mire lelked üdvösségéhez szükséged 
vagyon. Szent Ágoston vad manichaista volt s német 
burshoz hasonló zabolátlan életet folytatott. Hosszú bolyon-
gás után utolsó szellemi végvonaglásában a bibliához 
nyúlt s abban azt találta: »az Istenországa nem áll dob-
zódásokban stb.* Mint a nyíl, úgy hatottak szivére e sza-
vak, s a bűnösből szent ember lett. Két élű fegyver Isten-
nek igéje, mely megtalál téged a maga idejében. A mi 
üdvösségedre szolgál, azt megtalálhatod, a többire nézve 
ne disputálj és ne veszekedjél. Vedd magadba Istennek 
igéjét, ha mindjárt kath. reverendában vagy lutheránus 
doktori köpenyben hirdetik is neked. Miért vitatkozol a 
a szákrámentumok számáról? Ha neked két elég, jólvan; 
nekem, gyengébbnek hétre van szükségem, s az erősebb-
nek nem kell-e hordoznia a gyengébbet? Mit vitatkoztok 
a tisztító tűzről? Talán nincs rá szükségetek? Sajnos, 
nekem még meg kell tisztulnom. Bosszankodol azon, hogy 
az én egyházamban annyi a dogmatika, meg a symbolum, 
mint nálad a szentkép és az ereklye, de mi közük azok-
nak a Krisztushoz? S ha egyiknek vagy másiknak van 
rá szüksége a Krisztusért, mit veszed el a gyengébb elől 
a mankót? Azt hiszed talán, hogy a mennyország útja a 
te kathedrád vagy philos. világnézeted? Hát melyik sym-
bolika, dogmatika, káté vagy egyház tanítja ezt, hogy bűn 
hinni a Krisztusban s élni az ő tanai szerint? Ha pedig 
mindenki hit, remény és szeretetre s a Krisztusban való 
szent életre törekszik, mit bántod a szomszédodat azért, 
hogy vallásának más symboluma s egyházának más zász-
lója van? Valóban a középkori scholastika megtaníthatta 
volna a mi theologusainkat arra, hogy a keresztyénség 
pedáns fogalom meghatározásai, tudományos deduktiói s 
aggódó tépelődései nagyon keveset használtak Istenországa 
szent ügyének. Im így kell megítélnünk Baur és főleg 
Möhler munkáit*. 

i= * * 

E gyakorlati .jellegű ismertető értekezést Möhler 
symbolikájának s Baur elleniratának tudományos mélta-
tása követi. Jó volna ma, midőn e symbolíka évről-évre 

újabb és újabb kiadásokat ér, szélesebb körökben is ismer-
tetni azt a szellemet, a melvlyel Möhler személyiségét és 
müvét a »Freimüthige Blátter« tábora megítélte. Tanul-
ságos az Möhler egyéniségére és korunkra nézve egyaránt. 

* Hosszú késedelmezés s megfontolás után fájdalmas 
érzések között im megkezdjük Möhler symbolikájának 
tudományos recensióját. Nem szívesen mondjuk ki szi-
gorú ítéletünket egy általunk is tisztelt nagy tudós műve 
felett, de jobban szeretjük az igazságot és lapunk olvasóit 
Piaton barátunknál. Elvártuk volna szerzőtől, hogy jobb 
meggyőződését s keresztyén érzületét követve önmagától 
is elítéli korszerűtlen szenvedélyes harcmodorát, és az 
észszerű mérséklet és tudományos tisztesség korlátai közé 
lép. Keservesen csalódtunk. A mit Möhleren konstatálnunk 
kell, az épen az ő köznapias polémiája. Ez oldalról 
mainci, speieri és würzbürgi ismertetőivel egyetemben inkább 
szánakozáxra, mint tádolásra méltó. A mily arányban 
magasztalták egyházunk cigányos természetű ultramontán 
hízelgői Möhler fáradhatatlan szorgalmát, gazdag tálen-
tumát s mozgékony geniéjét, abban a mértékben növe-
kedett az ő elfogult elbizakodottsága s elhagyta őt a tudóst 
is tisztelő szerénysége. Vakmerő bátorsággal fokozatosan 
haladott a papnőtlenség védelméről Wessenberg püspök, 
s a freiburgi egyetem gyalázásáig, sőt nem riadt vissza 
a csaló s egyházunk örök szégyenfoltját képező Pseudoi-
zidor-féle dekretálék defensiójától sem. Az okozta azt, 
hogy Möhler túlbecsülte magát, s szorgalmat képességnek, 
akaraterőt alapos tudásnak, s könnyelmű állításokat bizo-
nyításoknak vett az ő művében. Symbolikája valósággal 
»eine seltsame Mischung von sanften Gemüthsregungen, 
rührenden Gefühlen und erhebenden Gedanken einerseits, 
sowie von polternder Anmassung, abstossender Hárte, Ge-
meinheiten, Ungereimtheiten und Widersprüchen anderer-
seits.« Müvének szebb és jobb részletei tőle, hamis állí-
tásai ellenben ultramontán pártjától erednek. Szinte vég-
zetes az ő elesése jobb meggyőződésétől, eredeti geniusától 
s kiben fényes jövőjű Pascalt és Feneiont láttunk, ma 
szánalmas ultramontán szalmacséplővé degredálódott.* 

Kritikusunk a következőkben kimutatja, hogy »Moh-
iért, teljesen elhagyta valódi tudományos szellem*. A mi 
ma a jenai Nippold »a felekezetközi kutatás jövendő fel-
adatának* jelez, azt egy symbolikus írónak ideálképében 
Möhler müvének e kath. kritikusa már azelőtt 60 évvel 
jelölte meg. »A symbolikusnak állását általában véve szo-
rosan meg kell különböztetnünk az apologéta és polémikus 
író állásától, mivel a tudomány vagy a hit tanellentétei-
nek magasabb egységét célozza. Minden ellentéteken felül 
áll a tudomány, az egyház és az élet terén az igazság 
és a humanitás, s messze fölötte áll az emberek és népek 
vallása és individualitása, a melyben azok tudása, érzése 
és élete nyilvánul. S a mint az igazság országának az 
isteni szellem által vezetett fejlődésében nincs absolut 
örök ellentét, úgy a symbolikus írónak is már mint tudós-
nak, s még inkább mint keresztyénnek föl kell ismernie 
a tanellentétben is az egységes keresztyén szellemnek hason-
jogú szükségképi világtörténeti jelenségeit és individuali-
tásait s törekednie kell azok áthatására s magasabb egy-
ségben való kiegyenlítésére. Ép azért ment legyen a szen-
vedélyes pártérdekektől, éleslátása legyen a tudományos 
feladatok iránt, s valódi prófétája legyen a szeretet és 
egyetértés jövendő megoldásának az igazság kutatásában 
és megismerésében. A mely író azon a magaslaton nem 
áll, méltatlanul lép be a szent csarnokba s nem igaz 
papja a keresztyén igazságnak.« 

Hogy ily keresztyén magaslaton álló kritikusunk sze-
rint Möhler müve nélkülözi a valódi tudományos szelle 
met, alig szorul bővebb magyarázatra. Fájdalommal kon-



statálja, hogy Möhler a régi polemika feltámasztásával 
sem a tudomány, sem pedig a tanult és müveit kath. és 
prot. embernek nem tett szolgálatot, hanem igenis »a 
műveletlen, tudatlan s bigott vulgus«-nak. Arra mutat 
néha nagyon is alantjáró nyelvezete, s tömegre számító 
sok »korszerűt len élcelődése*, s mélyen sértő vádjainak 
egész sorozata a protestantismussal szemben. »Hát van-e 
— kérdi tovább — vadabb, fanátikusabb s az emberi vi-
szonyokat gúnyolóbb eljárás annál, a midőn Möhler egy 
egyházi theoriát a ker. erkölcstanról hibásan konstruál, 
azzal vitákat kezd, a vallási egyenetlenséget szítja egy-
házban és iskolában s a döntést a hasonjogú tanellen-
tétek relatív igazsága felett a profanum vulgus jury-jára 
bízza? Ilyen eljárásnak csak a tudomány, az egyházi tan 
és a társadalom vallja kárát. Valóban az alakokat föl-
cserélő lázas állapotra mutat, ha Möhler egyrészt dicséri 
a reformátorok igaz ker. buzgalmát, mély kedélyét, Istenbe 
vetett hitét s német becsületességét, másrészt pedig meg-
tagad tőlük minden józan gondolkozást, s egoistikus ön-
istenítéssel. hamissággal s képmutatással vádolja azokat 
az egész vonalon. Össze tudja-e egyeztetni lelkiismereté-
vel és jobb meggyőződésével ezt az eljárást? 
(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

A siklósvidéki egyházi értekezletről. 
Nagy tiszteletű Szerkesztő Úr! Engedje meg, hogy 

becses lapjában, a »Prot. Egyh és (sk. Lap*-ban némely 
félreértések kiigazítása végett, habár kissé már későn, de 
mégis, e felvilágosító sorokat közzétegyem. 

Pár nappal ezelőtt értesültem arról, és pedig csak 
szóbeli előadás folytán, (miután a lapot nem járatom, s 
nem olvasom), hogy a felső-baranyai ev. ref. egyházme-
gyében »Siklós és Vidéke* címmel megalakult »Egyházi 
Értekezletünk«-nek, 1.897. évi március 26-án Siklóson tar-
tott tanácskozásáról N. I. kórósi lelkész úrtól egy oly 
közlemény jelent meg, a mely igen könnyen, igen különös 
szinben tüntetheti fel általában az egész egyházmegye, 
különösen ezen egyházi értekezleti kör lelkészi karát, hi-
vatásérzetét, gondolkodás módját. 

Alólirott, mint ezen »Egyházi Értekezlet*-nek jegy-
zője. hivatalos erkölcsi kötelességemnek tartom úgy ezen 
erkölcsi testület, mint az egyes gyülekezetek jól felfogott 
érdekében, hogy ezen értekezlet lefolyását közöljem. 

1. Értekezleti elnök Iványos Soma nagy-harsányi 
lelkész tartalmas, eszmékben gazdag, s szép nyelvezettel 
írott s ékesen előadott alkalmi beszéddel nyitotta meg az 
értekezletet, mely beszéd maga is, tulajdonképen egy egész 
^értekezés* volt. Az egyes gyülekezeteket fenyegető veszély-
ről, mely a felekezetnélküliek számának növekedésével 
itt-ott az egyházat, mint a hivők egyetemét támadja, lét-
alapját ingatja, továbbá a hívek, a tagok égető sebéről, a 
vallásos és erkölcsös élet hanyatlásának activ okairól, tehát 
általában a napi renden lévő azon kérdésekről szólott, a 
melyek mindnyájunkat nagyon érdekeltnek nemcsak egy-
házi, hanem állami szempontból is. Beszédével néhol 
a szép költői képek, máshol találó hasonlatok s tömör 

irálya által a komoly figyelmet felköltötte, ébren tartotta 
s igen élénk, hasznos és tanulságos eszmecserét indított 
meg. A minek folytán több felszínre került, a mai nehéz 
lelkipásztori teendők közé tartozó kérdés is megvilágosít-
tatott. 

2. Értekezleti elnök felhívására, alólirott tartotta meg 
értekezését »a vallásos élet hanyatlásának némely okairól* 
címmel, melyben három fő ok van fölemlítve, 1. az egy-
házpolitikai törvénynek a felekezetnélküliekre vonatkozó 
része, 2. Az anyagi nyomasztó nehéz életviszonyok és 
3. részben a szabadsajtó-szülte, gomba módra tenyészőt 
ponyvairodalmi erkölcsrontó termékek s szenzációt haj-
szoló hírlapok. Ezen felsorolt okoknak mélyebb bírálatába 
nem bocsátkozhatott az értekezlet, mivel azt egyszeri fel-
olvasás után, helyesen, meg nem tehette. Mint csupán 
itt-ott helyeslő észrevételeit, tetszés nyilvánulását, s talán 
némely passusa felett, mert talán találóan és fájdalmasan, 
igaz, nem tetszését fejezte ki. 

Felmerült az értekezés kinyomatásának eszméje is, 
miként más »Egyházi Értekezletek« tették, s cserepéldá-
nyok közlésével egymást működésükről értesítették; de 
ez, mellőztetett, jobb időkre halasztatott. 

Némelyek ugyan szerették volna, s indítványozták 
is, mint épen a kórósi lelkész ur is, hogy a >Prot. Egyh. 
és Isk. Lap«-ban közöltessék, s kérjünk néhány ingyen-
példányt stb. De értekező úgy gondolkozván, hogy érte-
kezését legelső sorban az Egyházi Értekezlet helyi viszo-
nyainak, bajainak ismeretéből merítette, s annak érzüle-
tének akarván kifejezője, szószólója lenni: vagy megfelel 
céljának, vagy nem; vagy magáévá teszi ezen értekezletet 
a kifejtett eszméket, egyetért azzal és ha méltónak tartja, 
s szükségesnek véli, kinyomatja, vagy pedig egyszerűen 
félretéve, napirendre tér felette. De más úton és módon 
nem óhajtja s nem óhajtotta nyilvánosságra hozni. 

3. Ezután az »Egyházi Értekezlet* -nek alapszabályai 
kerültek tárgyalás alá, melyek mintázata az 1896. évi 
egyházmegyei jegyzőkönyv 73. lapján van, és a mely §-ként 
tárgyaltatván csekély módosítással elfogadtatott. 

4. Végül az igazság kedvéért meg kell említenem, 
hogy volt egy lelkész, a ki indítványozta, hogy adjunk 
kifejezést ezen Egyházi Értekezlet jegyzőkönyvében az 
1848. XX. t.-c. iránti óhajunknak, de ez mint szelid yium 
desidrrmm hangzott el, minden megokolás nélkül, a mely 
ma is csak óhaj. Ezzel az Egyházi Értekezlet, miután még 
az elnök rövid szívélyes szavakban megköszönte a meg-
jelentek buzgóságát, véget ért. 

Mindezeket azért tartom szükségesnek közölni, ne-
hogy azt vélje e becses lap olvasó közönsége, általában 
a művelt világ, hogy Baranya a régi Soinogygyal határos! 

Fogadja, nagytiszteletű szerkesztő úr, nagyrabecsü-
lésem őszinte nyilvánítását, melylyel maradtam s vagyok 

Harkany (Baranvain.) 1877. május 17-én. 
Szűcs Sándor, 

ev. ref. lelkész. 



R É G I S É G E K . 

Fogarasi Pap József emlékéhez.* 
Méltóságos Urak! Hazánk díszes oszlopai! 

Tekintetes úri rendek! Minden jeles virtusokkal 
ékeskedő Férfiak! Méltóságos, Tekintetes Úrasszonyok! 

Az asszonyi nemnek ritka ékességei! 
Tiszteletes Professorok! E nemes ref. Oskolának 

bölcs tanítói! A tisztességes tudományokban velem együtt 
magát gyakorló tanuló ifjúság! 

Minden renden levő szomorú hallgatóim! 
Mihelyen e szomorú gyászos oratori Szekben fel-

állék, s elgondolám magamban azokat a napokat, melyek-
ben nem régiben néhai kedves emlékezetű, de már a 
minden előknek közönséges útján elköitözött tiszteletes 
professor Fogarasi József uram, e tudós kathedrát betöl-
tötte; bölcseségre tanító beszédével elméinket nem ter-
helte, hanem inkább játszodtatta; füleinket nem fárasztotta 
kelletlenül, hanem természeti kedvességgel elegyült tudo-
mányával s tanításával úgy tetszett, egészen elfoglalta ; 
sok alacsony lelkekkel a magok nemes eredeteket s nem 
célra lett teremtetéseket megérlettette ; sok aluszékonyo-
kat a közönséges jónak munkálodására, előmozdítására 
serkentett; a régi filozofusok szemeteiből a drága gyön-
gyöt felkereste; a magasan járó kérdéseknek eriben elrej-
tett aranyat feltalálta, kiásta, most pedig már a halál 
köteleivel megkötöztetvén, nyelve szólani megszűnt,; ez a 
filozofiai kathedra megüresült: nem csak a mi Múzsánk 
serge, hanem az egész haza tudós népe gyászba borult; 
a nagy lelkek is meg csüggedtek; azok a reménységek is, 
melyek jó fundamentomon láttatnak vala állani, megha-
ll yatlottanak. 

Midőn ezeket így elnézem s magamban elgondolom, 
nem cselekedhetem, hogy ilyen szókra ne fakadjak: Sic 
tudit in humanis divina potentia rebus; így szokott az 
isteni hatalom játszadozni az emberek dolgaival. 

Mert ime, a ki születésetői fogva a természettől vett 
elmebeli szép ajándékival mások felett igen ékeskedik 
vala; az alacson szemetező elméknek hagyott dolgokról 
magasbra emelkedik vala; az emberi okoskodásnak eleibe 
szabott határt, ha meg nem haladta, legalább mások felett 
minden kétség nélkül elérte; nem a bölcseséggel ellenkező 
indulatoknak szolgála, hanem a józan elmének tanácsa 
után hallgata ; a virtusnak templomán által a tisztesség-
nek is dicsőséges templomába általméne; hazájától a di-
cséretet, a külső országoktól pedig és azoknak híres aka-
demiájoktól a dicséretnek még pálmáit és megérdemlett 
méltó jutalmait is elnyerte : Azt életének legszebb virág-
jában véletlenül elszalasztok és elbocsátok azon az úton, 
melyről soha többé vissza nem hozhatjuk. Azt szalasztók 
el, a kit kedves magyar nemzetünk, nemzete dicsőségét 
országán is sokkal küljebb terjesztő virtussáért régen várt 
fénylő csillagának; a vallás nem színnel festett, hanem 

* Maros-vásárhelyi kollégiumunknak a mult században volt 
egy Fogarasi Pap József nevű filozofus és mathematikus tanára, 
ki a külföld előtt is oly ismeretes volt., mint ezen században Bolyai 
Farkas. A külföldi tudós társaságoktól kitűzött pályakérdésekre írt 
pályaműveivel többnyire elnyerte a jutalmat; ötször aranyérmet, 
egyszer ezüstöt és párszor dicséretet. Szép híre elhatott a császári 
udvarhoz is és II. József császár 1784-ben a pesti, akkor budai 
egyetemhez kinevezte filoz. rendes tanárrá. Mielőtt azonban felment 
volna, hirtelen meghalt Maros-Vásárhelytt. 

Sziyethi Gyula Mihály, Fogarasinak tanítványa, tartott fölötte 
gyászbeszédet a kollégium nagy tantermében, 1785. januárban. 

Fogarasi életrajzát halála százéves fordulóján, 1884-ben kö-
zöltem volt Abafi »Figyelő<-jében »Az első protestáns tanár a pesti 
egyetemen* cím alatt s később 1885/86. ísk. évi Értesítőnkben. 

valósággal megpróbált kegyességéért tántorgást nem szen-
vedő oszlopának oltalmazójának ; a fő Méltóságok különös 
nyájassággal magát kedveitető bölcs beszédeiért, discursu-
saért hol barátjoknak, hol tanácsossoknak, a haza min-
deneknek egyaránt fáradhatatlanul előmozdító igyekeze-
tiért, közjóra igyekező s másokat is arra serkentő fiának; 
a tisztességes mesterségek a tudományoknak érdemét a 
dicséretnek sokszor nyert pálmáival nevelő munkáiért 
magok különös díszének; a tudományok műhelyében fog-
lalatoskodó tanítványok elméket frissítő de egyszersmind 
szívetgyógyító tanításáért hiv Mestereknek s édes atyjok-
nak méltán esmertenek és tartottanak. Elveszté azért ő 
benne a haza egy jó hazafiját; az atya és anya enge-
delmes fiját; egy hiv pár élete kedves társát; a tanítvá-
nyok szelíd természetű bölcs mesterét, tanítóját. Luget jam 
merito patria, luget senatus, luget cquestris ordo. Méltán 
gyászol már a haza, gyászol a tanács, és minden ne-
mesi rend. Méltán bocsátanak szemeikből sürü könye-
ket az ifjak, kiváltképpen pedig azok, kik a múzsák 
szállására vagy csak most köszöntenek be, vagy a pitvar-
ból a belső kamarába is az alacsonyabb időtöltésiben 
alkalmatos tudományokról a jó embert, jó hazafit, jó ke-
resztyént készítő tudományokra is által lépni igyekeznek 
vala. De mit használ, ha orcájokat szüntelen való köny-
hullatással áztatnák is, mert am nevezetes három dolgon 
kívül: a szüzességen, az időn és az egyszer kimondott 
beszéden kívül, van negyedik is, a mi soha többé vissza 
nem hozattathatik: ez néhai b. e. T. Fogarasi József uram. 

Igaz ugyan, azt szokták mondani: Expletur lacri-
mis. egeriturque dolor. 

Bús ember ! magadat hogyha ki sirhatod, 
Elmúlik legottan keserves bánatod. 

Én pedig Sz. H. tudván azt a forrást, melyből néhai 
b. e. tiszteletes férfiú, kinek most utolsó tiszteletet igye-
kezem tenni, sokszor merített vigasztalásokat t. i. az isteni 
bölcs gondviselést és annak e világi dolgoknak igazgatá-
sában magát mindenütt kimutató útját, nem vétek vélle, 
ha titeket odaigazítalak. Az is nem lészen illetlen, ha mi-
dőn ezen boldogemlékű tiszteletes férfinak emlékezetét 
most is megújítom tiközöttetek, erről a nevezetes kér-
désről beszélgetek: Mi az oka, liogy a kiket Isten külö-
nösen kiválaszt, mások felett szép ajándékkal felékesít, 
nagy emberré tészen, s különös célra kikészít, azokat mégis 
nagy hirtelen, véletlenül, életeknek legszebb virágjában az 
életből kiragadja és a midőn nem is reménylenék, elszó-
lítja ? hogy így a ki életének nagyobb részét e világban 
mind igen nevezetes kérdéseknek megfejtésében töltötte 
el; a most utoljára is hasonló nevezetes kérdésnek meg-
fejtésével tiszteltessék meg, melyre ily véletlen, remény-
telen halálával mutatott alkalmatosságot. 

És jóllehet tudom én azt, hogy egy nagyérdemű 
filosofusnak sok dicseretihez illendőbb lett volna, hogy egy 
filosofus álljon fel ez oratori székbe, a ki filosofusi pa-
lástot, tudósokat illető köntöst vévén fel magára, egy 
bölcs filosofust az ő nagy érdemeihez és sok dicséreteihez 
méltóképpen irjon le. Azt is pedig tudom, hogy egy tudós 
személy, a kit még a Felséges Császár is, az a valósággal 
napnyugoti Salamon is megtisztelt, a külső országok tu-
dósai is becsülni nem sajnállottak, egy tanítványának tisz-
teletére teljességgel nem szűkült. Mindazonáltal ha a hall-
gatók nem az oratornak Személyétől és annak érdemétől, 
a mely épen nincsen, mérik a tiszteletet, hanem annak 
belső indulatjától: hízelkedem méltán magamnak azzal, 
hogy egy tanítvány kedves Mesterének, tanítójának leg-
nagyobb tiszteletet tehet. 
(Folyt, köv.) Koncz József. 



IRODALOM. 
** Az Unitárius Szószék szerkesztője Simó János 

sepsi-kőröspataki lelkész (Háromszékm.) lapunk lelkész-
olvasóit arról értesíti, hogy a művet mely 81 egyházi 
beszédet és imát tartalmaz 30 ívnyi terjedelemmel, 3 frt 
helyett leszállított áron 2 frt 20 krért hajlandó megkül-
deni. A mű, mely e Lap mult évi 52-ik számában van 
ismertetve, megrendelhető a szerkesztőnél Sepsi-Kőrös-
patakon (posta-állomás). Kik az összeget előre bekül-
dik, azok portómentesen fogják megkapni. 

E G Y HA Z. 

A pesti ág. hitv. evang. magyar-német egyház-
község e hó 16-án tartotta meg rendes évi közgyűlését 
dr. Krdlik Lajos és dr. Wagner Géza elnöklete alatt. Az 
évi jelentést dr. Zsigmondy Jenő mutatta be. Az évi jelentés 
bevezetésében az ezredéves ünnepekről tesz említést, mely-
ből a gyülekezet kivette a maga részét hazafias lelkesedés-
sel. Mély részvéttel emlékezik meg a jelentés Bexheft Ár-
min és dr. Liedemann Károly elhunyt presbiterekről, a 
kiknek emlékét jegyzőkönyvben örökítik meg. A megüre-
sedett presbiteri helyekre Walko Lajos és Glück Frigyes 
hivattak be. A gyülekezet pénzügyi viszonyai, dacára a 
felmerült igen tetemes tülkiadásnak, nem rosszabbodtak 
s a számadás 1052 forint fölösleggel zárult. A templom-
épitési alap az idén 225,771 frtra emelkedett. Ezután a 
jelentés áttér az iskolai ügyekre. Az elmúlt évben a gim-
náziumot 469 tanuló látogatta, köztük csak 241 protes-
táns, a többi más felekezetű; az elemi iskolába 730 gyer-
mek járt, kik közül 421 volt más felekezetű. A gimná-
ziumban 14, az elemi iskolában 17 tanerő működött; a 
hitoktatást Schranz János lelkészfelügyelő és hat hitoktató 
végzik. A főgimnázium kiadása 46.073, a polgári és elemi 
iskoláé 31.778 frt volt. A gyülekezet tisztviselőinek nyug-
díjalapja 113.689 frtra rúgott. Az évi jelentést és a zár-
számadásokat tudomásul vették és a fölmentvényt meg-
adták. Elfogadták azt a szerződési tervezetet, melyet a 
közoktatásügyi kormánynyal kötöttek 16.000 forint állam-
segély folyósítása iránt a főgimnázium részére. Elhatá-
rozták továbbá, hogy a gyülekezet tanárainak és tanítói-
nak fizetését jelentékenyen felemelik, s hogy a gimnázium 
II. osztálya mellé szeptember hónapban párhuzamos osz-
tályt nyitnak. Ez okból rendszeresített új rendes tanári 
állásra dr. Szigethy Lajos eperjesi tanárt választották meg. 
Végül a gyülekezet elöljáróságának és elnökségének jegy-
zőkönyvi köszönetet szavaztak. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése 
e hó 18—22. napjain folyt le. Megjelentek az egyház-
kerület korifeusai csaknem teljes számmal. Különösebb 
érdeklődést támasztott a nagyváradi leányinternátus, a 
főisk. internátus, az 1893. évi XXVI. t.-c. módosítására 
vonatkozó indítvány, a lelkészi nyugdíjintézet sürgős fel-

állítását, a főiskolai tanárok fizetésének emelését célzó 
javaslatok s egy gimn. tanárnak, a főiskolai pénztárnok-
nak és a gyakorló iskola tanítójának megválasztatása. A 
gyűlésről jövőre részletes tudósítást hozunk. 

A tiszántúli egyházkerületi egyházi értekezlet 
Debrecenben e hó 20-án d. u. 3 órakor választmányi 
ülést tartott, melynek főbb tárgyai voltak: a nagyváradi 
értekezlet végzéseinek foganatosításáról szóló jelentés; a 
szakosztályok megalakítása; a szatmári értekezlet elő-
készítése. Az ülés lefolyásáról a tiszántúli egyházkerületnek 
folyamatban lévő közgyűlésével egyszerre Lapunk jövő 
számában hozunk tudósítást. 

I S K O L A . 

A tiszáninneni egyházkerületnek e hó elején, 
Miskolcon megtartott közgyűlése már a jövő iskolai évre 
is fog egyes reformokat behozni a sárospataki főiskola 
életébe. A közgyűlés határozata értelmében ugyanis, a 
főiskola nívójának emelése s a versenyképesség fentart-
hatása céljából, dacára az államsegély visszautasításának, 
már legközelebb létesíteni kell a párhuzamos osztályokat, 
természetesen fokozatosan a mennyire a tanintézet anyagi 
ereje megengedi. Az első parallel osztály felállítása már 
a most következő tanévre erősen tervbe van véve, még 
pedig az utóbbi években csak tengődő progimnáziális 
osztály megsemmisítésével; ily módon a jövő évi reform 
e téren nem lesz egyéb, mint az előkészítő osztálynak 
I. osztálylyá való előléptetése. A több osztály egyelőre 
még halad a maga megszokott módja szerint. Több mint 
bizonyos, hogy a széniori hivatal i is végkép megszűnik a 
jelen iskolai év végével. Ebben némi következetlenség is 
rejlik, a mennyiben két évvel ezelőtt határozottan szó 
volt a theol. segédtanári állás mielőbbi megszüntetéséről, 
a mi jelenleg, mikor már az ötödik theol. tanszék is fel 
van állítva és be van töltve — nem lenne épen feles-
leges. De ez állás megszüntetéséről most egy szó sincs, 
míg a széniorátust ilyen hamar elérte a végzet. Véget 
kell vetni most már a segédtanári állásnak is, s az így 
megtakarított kiadást a parallel osztályra fordítani. — A 
»Sárospataki Lapok«-ban méltatlanul megrágalmazott Szabó 
Endre ungi esperes ügye, mely a közgyűlés előtt is fel-
merült : áltálános kínos visszatetszést szült. A nevezett 
lapban ugyanis a minap »Egy átutazó« név alatt gyanú-
sító és sértő közlemény jelent meg a mindenfelé becsült 
esperes személye ellen, a ki nem is késett az alapos nyi-
latkozattal, melyben magát fényesen igazolta, s az egyház-
kerület a legszebb elégtételt adta neki, a mikor az alap-
talan vádakat megbotránkozással utasította vissza. Az 
erről szóló jegyzőkönyvi határozat most jelent meg a 
>Sárospataki Lapok«-ban, a szerkesztő nyilatkozatával, 
mely az itteni körökben nagy feltűnést keltett. (i. zs. b.) 



EGYESÜLET. 

A magyar protestáns irodalmi társaság pápai 
vándor gyűlése e hó 19-én, a jelenvoltak tanúsága sze-
rint, szépen folyt le. Kitett magáért magyaros vendégsze-
retetben a pápai két protestáns egyház elöljárósága. Tö-
meges megjelenésével emelte a gyűlés díszét a város férfi 
és női közönsége. Szép számmal jelenlek meg a Társaság 
tagjai, kivált a dunántúli részekből. Magas színvonalon 
állottak a közgyűlésen tartott előadások és felolvasások. 
Nagyfontosságúak a gyűlésen hozott határozatok. A gyű-
lést megelőzött istenitisztelet vallásos erőt adott a gyűlés-
nek. A programm két énekszáma, erőteljes férfi és női 
vegyeskar által előadva, kedves családiasságot és művészi 
színt kölcsönzött ez első nagygyűlésnek. A gyűlés utáni 
közös ebéd hangulatos, a délután rögtönzött belmisszói kon-
ferencia tanulságos volt. A jelenvoltak mindannyian kel-
lemes benyomásokkal, kedves emlékekkel, hitünkben erő-
södve, szeretetünkben növekedve, reményünkben gazda-
godva hagytuk el ezt a kedves várost és derék lakóit. 
Csak azt az egyet sajnáltuk, hogy közegyházunk hírne-
vesebb világi férfiai közül csak Hegedűs Sándor és Szi-
lassy Aladár buzgó hitfeleinket láttuk a gyűlésen. A gyű-
lési benyomások hatása alatt 15 új tag lépett be a Tár-
saságba, köztük két alapító is, név szerint özvegy Ajicay 
lmréné szül. Pálffy Kamilla úrnő és Iliász Lajos föld-
birtokos, egyházi felügyelő és gyámintézeti elnök. A gyűlés 
lefolyását jövőre részletesen elmondjuk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A dunamelléki egyházkerület 

világi aljegyzői tisztére másodszori szavazás után, mely 
dr. Kovács Pál és Szűcs Andor között folyt le, 27 sza-
vazattöbbséggel dr. Kovács Pál kecskeméti jogakadé-
miánk igazgató tanárát választották meg az egyházak 
presbyteriumai. Szivesen üdvözöljük! — A kereskedelmi 
miniszter az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás tan-
ügyi csoportjának egyik bizottsági tagjává dr. Szabó Aladár 
budapesti theol. akadémiánk paedagogiai tanárát nevezte 
ki. Gratulálunk! — A közoktatásügyi miniszter a kés-
márki és szarvasi ág. hitv. ev. főgimnáziumokhoz érett-
ségi kormányképviselővé dr. Szlávik Mátyás eperjesi 
kollégiumi igazgatót küldte ki. — Dr. Bartók Jenőt, a 
Lukács Ödön utódát f. hó 16-án iktatták be Nyíregyházán 
papi hivatalába a városi és vármegyei előkelőségek rész-
vételével Kiss Áron püspök jelenlétében fényes ünnepség 
között. A beiktatást Görömbei Péter esperes végezte. 
Dr. Bartók Jenő hatásos beköszönő beszédet tartott e szö-
veg alapján : Keressétek az Istennek országát és mindenek 
megadatnak néktek. Istentisztelet után az ág. hitv. evang., 
róm. és görög kath., valamint az izraelita egyházak és 
különböző testületek képviselői tisztelegtek az új lelkész-

nél, kinek tiszteletére mindezek után bankett volt. A nagy-
reményű, ifjú Timótheust szivesen üdvözöljük szép állásában! 
-— Tóth Sámuel, a tiszántúli ev. ref. egyházkerület főjegyzője 
a f. hó 18-án tartott kerületi közgyűlésen lemondott ezen 
tisztségerői, melyet több mint 30 éven át viselt példás 
buzgósággal 'és lelkiismeretességgel. A közgyűlés érdemeit 
jegyzőkönyvben örökítette meg s az esperesi kart meg-
bízta, hogy a gondnokokkal együtt gondoskodjék valamely 
olyan módról, melylyel az érdemes férfiú munkája más-
képen is meg legyen hálálva. — Hajdú Zsigmond batizi 
(Szatmár) lelkészt s a nagybányai egyházmegye aljegyző-
jét Kiss Áron püspök titkárjául és a kerületi iroda veze-
tőjéül (az elhalt Bodossy Pál helyére) nevezte ki s ez 
intézkedését a kerületi gyűlés is helybenhagyta. — Soltész 
László, h.-szoboszlói ev. ref. lelkészt a tiszántúli egyház-
kerület tanácsbirájává választotta. — A trencséni ág. h. 
ev. esperességnek az egyházi törvény iránti engedelmes-
ség megtagadása miatt ítéletileg elmozdított elnöksége 
helyébe az egyházkerület Zay Miklós gróf országgyűlési 
képviselőt és Riesz Károly zayugróci ev. lelkészt nevezte 
ki az esperesség adminisztrálására. — A király Tóth 
Lajos debreceni nyugalmazott ev. ref. tanítónak a nép-
nevelés terén szerzett érdemeiért az arany érdemkeresztet 
adományozta. 

* Római kathol ikus kongresszus összehívását 
rendeli el egy királyi kézirat, mely e hó 19-én jelent meg 

va hivatalos lapban. A kongresszus főtárgya az autonomia 
szervezése lesz. Nagy érdeklődéssel nézünk az autono-
mikus törekvés elé, bár nem igen bízunk sikerében. Két 
nagy szirt között kell átvezetni az autonomia hajóját: a 
modern állam és a hierarchia szirtjei között. Vajh, fog-e 
sikerülni az áthatolás e Scylla és Charibdis között?! 

* Keresztyén otthon. Parisban a folyó év októ-
berében a fiatal leányok számára keresztyén otthon fog 
megnyittatni. Egy katholikus úrhölgy már régóta forgatta 
elméjében egy ily keresztyén befolyás alatt lévő otthon 
felállítását. De ez ideig késett vele, mivel klerikális veze-
tésre bízni nem merte. Nemrég meglátogatta a keresztyén 
ifjúsági egyesületet s végleg elhatározta, hogy annak min-
tájára, irásszerü, de nem confessionalis alapon fogja az 
otthont felállítani. A párisi keresztyén egyesületre bízta 
a terv megvalósítását átadván annak 600,000 frankot. 
Hat evangéliumi férfiból álló bizottság már meg is vett 
400 ezer frankért egy házat kerttel együtt. E házban lesz 
egy nagy étkezde, olvasóterem, könyvtár és harminc lakó-
szoba. Több immár működésben levő egyesület talál helyet 
ez otthonban ú. m. az ifjú leányok nemzetközi egyesü-
lete, a boltos leányok egyesülete és a munkás nők szá-
mára a téli hónapokban meleg szobák és dolgozószobák 
lesznek benne. Az egész intézetnek az élén egy gondnoknő 
álland. A felügyelő bizottság ez idő szerint protestáns 
hölgyekből alakult meg. De katholikus hölgyek is bevá-
laszthatok a bizottságba. 

* Vallástudományi kongresszust fognak tartani 
a svéd király 25 éves uralkodásának jubileumára rende-
zendő svéd ipar és művészeti kiállítás alkalmával augusz-



tus 31-től szeptember 4-ig Stockholmban. A kongresszus 
nemzetközi és interkoffesionális leszen. Célja, hogy a tu-
dományos kutatásnak ügyét előmozdítsa. A következő 
hírneves egyének fognak beszélni : Müiler Miksa (Oxford-
ból) »A történeti valláskutatásról* ; Söderblom lelkész 
(Párisbó!) »A vallási és társadalmi fejlődésről*; Balden-
sperger giesszeni tanár: »Az őskeresztyénség terén való 
újabb kutatásokról* ; Sabaűer párisi tanár: »A vallásnak a 
modern gondolkodás áramához való viszonyáról* ; Myr-
berg upsalai tanár: »A keresztyénség mint egyetemes 
vallás*; Klein stockholmi tanár: »A vallás és morál.* 
A tárgyalások francia nyelven fognak folyni. 

* Reformációi muzeumot akar létesíteni Genfben 
egy most alakult társaság. A reformáció korából való 
könyvekből (és Kálvin könyvtárából) okmányokból és ké-
pekből álló már meglevő gyűjteményekből azokat, a melyek 
kiválólag genfi reformálására vonatkoznak, Genfben egy 
alkalmas és mindenektől hozzáférhető helyen akarják 
elhelyezni. Svájc egyéb részeiben is föltámadt a refor-
máció korára való visszaemlékezés. Wildhausenben meg-
veszik Zwingli szülőházát és a szükséges módon kijavít-
ják. Zürichben pedig Zwingli muzeumot terveznek, a város 
könyvtárában levő Zwinglire vonatkozó könyvet, kéziratot 
és képet ide fognak elhelyezni. Reménylik, hogy egyéb 
nyilvános intézetek és magánszemélyek a birtokukban 
levő emlékeket a Muzeumnak át fogják adni. Már az 
emléktárgyak gyűjtésére alakult is egy egyesület. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Bernáth István dráva-szabolcsi ev. ref. lelki-

pásztor, a baranyai lelkészi kar Nesztora, f. hő 18-án el-
hunyt. Haláláról a következő jelentést vettük: Alulírottak 
a saját maguk, ügy a gyászoló rokonság nevében szo-
morodott s megtört szívvel jelentik a forrón szeretett és 
felejthetetlen jó nagybátyánk \nagytiszteletű Bernáth Ist-
ván dráva-szabolcsi ev. ref. lelkészének folyó évi május 
hó 18-án reggeli 4 órakor rövid szenvedés után életének 
82-ik évében történt gyászos elhunytát. Folyó évi május 
hó 20-án Dráva-Szabolcson hűlt tetemei felett gyászos 
ima tartatik. a hűlt teteme pedig Kün-Szent-Miklósra szál-
líttatik. A hűlt tetemei május hó 22 én d. u. három óra-
kor fognak az ev. ref. egyház szertartásai szerint a kűn-
szent-miklósi sírkertben örök nyugalomra tétetni. Dráva-
Szabolcs, 1897. évi május hó 19-én. Özv. Bernáth Mihályné 
szül. Szemes Zsuzsánna, mint sógornő. Bernáth Mihály 
és neje gyermekeivel. Bernáth Pál és neje gyermekeivel. 
Bernáth Zsuzsánna és férje gyermekeivel. Bernáth Judit, 
Bernáth Sándor és neje gyermekeivel, mint unokaöcscsei. 
Czuczor János dédunoka. Béke hamvaira ! 

Pályázat tanári állásokra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült, prot. 

főgimnáziumban a következő rendes tanári állásokra pályá-
zat hirdettetik: 

1. Magyar-latin (esetleg latin-görög). 
2. Német-latin (esetleg német-magyar). 

3. Természetrajz-földrajz. 
Ez állások közül szerződés szerint a két elsőt anm. 

vallás- és közoktatásügyi miniszter tölti be. 
Megjegyezzük, hogy a kijelölt szakok mellett a meg-

választott vagy kinevezett tanár köteles más rokon tár-
gyakat is tanítani. Heti óraszám 20—21. 

A rendes tanár fizetése 1200 frt törzsfizetés, 200 frt 
lakbér, 150 frt ötödéves pótlék, mely 300 írtnál feljebb 
nem emelkedhetik. A törzsfizetés azonban 1400, és 1600 frtra, 
a lakbér pedig 250 frtra emelkedik. A három fizetési 
osztály 1200, 1400 és 1600 frt törzsfizetéssel már rész-
ben életbe van léptetve. Ha pedig ez állások bármelyike 
helyettes tanárral töltetik be, ennek javadalmazása 800 frt 
fizetés és 100 frt lakbér. 

A fizetéseket havi előleges részletekben az iskola 
pénztára szolgáltatja ki. 

Pályázhatnak oly ágost. hitv. evang. tanárok és 
tanárjelöltek, kik az említett tanszakokra képesítve van-
nak vagy azok valamelyikéből képesítő oklevelet akarnak 
szerezni. 

A szükséges okmányokkal felszerelt kérvények a 
gimnázium igazgatóságához /'. évi julius hó 1-sÖ nap-
jáig beadandók. 

A megválasztott vagy kinevezett rendes tanár az 
országos nyugdíjintézetnek rendes és kötelezett tagja, s 
hivatalát f. évi szeptember hó 1-ső napján tartozik el-
foglalni. 

Rimaszombat, 1897. május 14-én. 

Bornemissza. 
elnök 

1 - 2 

Bodor István, 
igazgató. 

Sárkány Imre, 
jegyző. 

P á l y á z a t . 

A tiszai egyházkerület eperjesi tanűóh'pezdéjénél 
folyó évi szeptember hó elsejével egy természettudományi 
(természetrajz, természettan, számtan, mértan) tanszék 
lesz betöltendő. 

A rendes tanár évi fizetése 1200 frt. 
A kötelezett heti órák száma 24. 
Ezen tanszékre pályázók szíveskedjenek pályázati 

kérvényöket, a melyben tanképesítésök, tanulmányuk rendje, 
eddigi szolgálatuk, a katonai szolgálatnak való megfelelés 
okmányokkal bizonyítandó, legkésőbb f . évi június hó 
10-ig a képezde igazgatóságához beküldeni. 

Azon pályázók, a kik zenét (orgona, zongora, he-
gedű, ének) vagy tornát is képesek tanítani, előnyben 
fognak részesülni. 

A tanszékre csak ágostai evangelikus tanárok pá-
lyázhatnak. 

Eperjes, 1897. május 5-én. 

Dr. Schmidt Gyula, 
kolleg. felügyelő. 2—3 

Perényi Vilmos, 
igazgató. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPE8TKN. 
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A Protestáns Irodalmi Társaság hivatásáról. 
Elnöki zárbeszéd. Elmondatott Pápán, a Társaság első vándor-

gyűlésén, 1897. május 19-én. 

Fájdalom, akadályozva voltam abban, hogy 
eleitől fogvarészt vehessek ez Irodalmi Társaság 
közgyűlésében; de megadta Isten érnem legalább 
azt, hogy a zárószót t. elnöktársamtól elkér-
hettem. 

Első sorban köszönetet mondok elnöktár-
samnak, a felolvasóknak ós a közreműködőknek, 
s indítványozom, hogy miként a prédikációra, 
az elnöki megnyitóra ós a titkári jelentésre vo-
natkozólag immár kimondatott, a felolvasásokat 
is egész terjedelmökben közöljük a »Protestáns 
Szemlé«-ben, illetve emlékkönyvünkben. 

Szívből örülök, hogy az az eszme, hogy a 
M. P. Irodalmi Társaság a nagyobb vidéki váro-
sokban vándorgyűlést tartson, mindjárt az első 
alkalommal ily szépen megvalósult. Minden vára-
kozásomat felülmulta az az érdeklődés ós buzgó-
ság, mely e közgyűlést ünnepélyes közgyűléssé 
avatta fel. Belső erkölcsi értékét nagyban emelte 
e közgyűlésnek a szép elnöki beszéd s a két 
felolvasás; de maradandó hatása csak akkor lesz 
gyűlésünknek, ha mindenki összeköttetésbe lép 
ezzel a társulattal, s meggyőződvén ennek üdvös 
voltáról ós elkerülhetlen szükségességéről, lelkes 
apostolává válik a nemes ügynek, melynek ez 
a társulat a szolgálatában áll. Ne feledjük, hogy 
erkölcsi erő nélkül az anyagi erő mitsem é r ; 
csak erkölcsi erő vezet egészséges, biztos előme-
netelre. Mihelyt hiányzik az erkölcsi forrás bármi 
téren, erkölcsi egyensúlyát elveszítve, azonnal 
vagy visszaélésre vagy nyilt erkölcstelenségre 
vetemedik az ember ; mert sem szellemi, sem 
anyagi dolgokkal, különösen pedig a pénzzel 
nem bánhatik lelkiismeretesen s.enki, kiben az 
erkölcsi érzék meglazult vagy épen megzava-
rodott. 

Korunkban, ebben az anyagi világban, nem 

az a baj, hogy az emberek anyagi jólétre töre-
kesznek, ez szükséges dolog; hanem az a baj, 
hogy erkölcsi erő és tisztaság nélkül törnek 
anyagi jólétre. Kötelességünk tehát hitet ós erköl-
csi erőt bevinni a társadalomba, hogy ezek 
megnöveljék és megnemesítsék a társadalom 
meglankadt ethikai erejét. Ez az első feladata 
az Irodalmi Társaságnak. A másik feladata pedig 
az értelmi színvonal emelése. Az értelmi erő ép 
oly szükséges, mint az erkölcsi erő. Mert a kor 
szellemének s a haladást sürgető hitelvünknek 
megfelelőleg a valódi felvilágosodásnak legtisz-
tább forrásához kell fordulnunk, hogy tanaink-
kal a társadalom minden rétegéhez eljuthassunk 
s ott megálljuk helyeinket. A legnemesebb erkölcsi 
erőforrás és a legtisztább értelmi kútfő pedig 
Jézus Krisztus és az ő evangéliuma. Minél er-
kölcsösebbek ós jobbak, minél értelmesebbek és 
minél felvilágosodottabbak vagyunk, annál erőseb-
ben tudjuk keresztyónsógünket érvényesíteni s 
egyházunk magas valláserkölcsi érdekeit kifeje-
zésre juttatni. Az erkölcsi és értelmi erő, melyet 
a család az egyház valláserkölcsi s a tudomány 
értelmi nevelő hatása által a jeles hazafiakban 
feltüntet és érvényre juttat, áldásosán visszahá-
ramlik ar ra az egyházra, melyből való a hitnek 
és a jellemnek birtokosa. 

De vigyázzunk, meg ne tóveszszenek a kido-
bott jelszavak. Mai napság a legtöbbet hangoz-
tatott szó a valláserkölcsiség, melynek helyes értelme, 
fájdalom, kevósbbé van az életben megvalósítva. 
Ne feledjük, hogy csak a Krisztusi vallás ós er-
kölcsiség az igaz valláserkölcsisóg. Azért nekünk 
nem szabad szégyelni a Krisztus evangéliumát, 
mert ez Istennek hatalma s ebben vannak az 
egyént ós a nemzetet megtartó erkölcsi és értelmi 
erők a legtökéletesebben lerakva. Ezeket az erő-
ket hozta be s terjesztette mindenütt a protes-
tantismus, ezeket kell nekünk is erősíteni a lel-
kekben ós érvényesíteni az életben. Mert ebben 
a valláserkölcsiségben, melyet mindannyian ma-



gunkénak vallunk, nincs ugyan hatalmi fény, 
nincs uralkodni vágyó erőszak, de van erkölcsi 
tisztaság és értelmi fényesség, melyek a valódi 
megtartó ós a haladást biztosító öröklő erők. 
Igaz, termékenyítő ós boldogító erők ezek. De 
abban a valláserkölcsiségben, a mely uralom-
vágyban hatalmi érdekekben akar érvényesülni, 
abban csak a reakció burjánzik fel. 

Tudják, hogy ón anyagi dolgokkal sokat 
foglalkozom, de mindig jobban és jobban érzem 
azt, hogy a tiszta valláserkölcsiségnek teljes 
mértékben való kultiválása ós az evangéliumnak 
önmagunk-, családunk- és társadalmunkban való 
érvényesítése képezi a legnagyobb erőnket. Ne 
engedjük azért, hogy kicsinyléssel nézzenek mun-
kánkra, s ne keclvetlenítsen el, ha ezt itt-ott 
tapasztaljuk. Mutassuk meg áldásos munkával, 
meggyőző példával azt, hogy mi a nemzeti erő 
fokozására, a nemzeti élet belső tartalmának 
növelésére törekszünk, a mely nélkül a külső 
fény csak csillogás ós a külső hatalom csak 
muló dicsőség. A tiszta valláserkölcsisóg ad az 
élet szenvedései között a kétségbeesőnek vigasz-
talast, a munkában elfáradottnak lelki felüdülést, 
a küzdőknek hitet és reményt, a nagyoknak és 
hatalmasoknak mértéktartó féket, a kicsinyeknek 
és gyengéknek fölemelő erőt. Ennek a vallás-
erkölcsiségnek érdekében hívom fel mindnyáju-
kat buzgó munkára, melylyel nemcsak egy egy-
háznak vagy felekezetnek, hanem az egész tár-
sadalomnak és nemzetnek szolgálunk. En azért 
vagyok feltétlen a mellett, hogy e téren híven 
munkálkodjunk, mert ez a valláserkölcsi munka 
felvirágoztatja, erőssé teszi és boldogítja a hazá t ! 

Ezzel bezárom beszédemet, köszönetet mon-
dok a t. közönségnek, Pápa városának, a két 
prot. egyház elnökségének, e kollégium elöljáró-
ságának, a közreműködött ifjúságnak, s mind-
nyájukat felkérem, hogy a mint Istenhez intézett 
fohászszal kezdtük ez ünnepélyt, fejezzük be az 
ülést imával, a nemzet imájával. 

Hegedűs Sándor. 

A M. P. Irodalmi Társaság nyolcadik 
munkaévéről. 

A pápai közgyűlésen, 1897. máj. 19-én felolvasott titkári jelentés. 

Tisztelt Közgyűlés ! Örömmel állok meg e 
helyen, hogy jelentést tegyek a MPIT nyolcadik 
munkaévéről e kilencedik közgyűlésnek, mely 
egyszersmind első vándorgyűlése társaságunk-
nak. Különösen két körülmény hangol örömre. 
Egyik, hogy Isten jóvoltából megértük azt, hogy 
társaságunk fővárosi rendes székhelyéből kiszállva, 
szélesebb körben, ünnepélyesebb formában, s úgy 

látszik, egyszersmind lelkesebben tar that ja meg 
évi nagygyűlését. Mert vándorgyűléseket tartani 
régebbi vágya, többször kifejezett óhajtása e Tár-
saságnak, s igazgató választmányunk köszönettel 
fogadta e nemes város protestáns értelmiségé-
nek szives meghívását, szívből örül, hogy első 
vándorgyűlését e nagybuzgalmú protestáns közön-
ség s e fényes múltú kollégium körében tart-
hatja. Vajha ez első vándorgyűlésünk sikeres 
kezdete lenne az ezután következők hosszú soro-
zatának. — Másik, a mi örömre hangol, az a 
körülmény, hogy társaságunk nyolcadik munka-
évéről több örvendetes dolgot jelenthetek, melyek 
arról tesznek bizonyságot, hogy a MPIT még a 
mostani szerény viszonyai ós szegényes eszközei 
mellett is nagy missziót teljesít és áldásos mun-
kát végez, s méltó arra, hogy mind tagjai sze-
ressék és támogassák, mind a nagy közönség, 
mely eddig keveset foglalkozott vele, ügyét fel-
karolja s érette nagyobb áldozatra buzduljon. 

A társaság tisztviselői ós igazgató választ-
mánya a mult évben is a r ra törekedtünk, hogy 
az evangéliumból, Istennek ez örök hatalmából 
irodalmi úton ós irodalmi eszközökkel nemesítő 
és újjászülő erőket vigyünk be egyházunk és ha-
zánk lelkébe-testébe. Mert szilárdul meg vagyunk 
győződve nemcsak arról, hogy Jézus Krisztus és 
az ő evangéliuma az egyháznak és theologiának 
egyedüli próbaköve ós igazi éltető lelke, hanem 
arról is, hogy a nemzetélet és a tudomány is 
célt és irányt téveszt, ha elfordul a kijelentés 
isteni fényétől. Mi a Jézus Krisztusban megnyi-
latkozott igaz világosság és szabadság irodalmi 
apostolai törekedtünk lenni az elmúlt évben is 
s a tiszta evangéliumi keresztyénség vallási és 
ethikai erőit igyekeztünk időszaki és könyv-
kiadványaink útján a közönség körében terjesz-
teni, megkedveltetni ós meggyökereztetni —, Isten 
segedelmével. 

Fentar tot tuk és folytattuk a társaság eddigi 
kiadványait, sőt azokat egy újabb sorozat megin-
dításával s egy még újabbnak tervbevételével 
szaporítani igyekeztünk. 

Régebbi kiadványaink során szerkesztettük 
és kiadtuk a »Protestáns Szemló«-t, társaságunk 
eme tudományos havi folyóiratát, melyben az 
egyházi tudományok s különösen az egyháztör-
tónelem művelése és népszerűsítése által, továbbá 
egyházi ós irodalmi szemlék útján olvasóinkat a 
hazai ós külföldi egyházi és irodalmi élet jelen-
tősebb mozzanatairól tájékoztattuk. Egész kis írói 
gárda csoportosult immár e folyóiratunk köré, 
melynek hasábjai alig győzik befogadni a dolgo-
zatokat, s a szerkesztőnek nem a kézirathiány, 
heriem a dolgozatokban mutatkozó »embarras ele 
richesse« okoz kellemes gondot. Ila e tekintet-



ben egyéni kívánságot szabad kifejeznem, mely 
azonban a társaság főcéljából folyik, e kívánság 
az : vajha a dolgozó társak főleg a hazai egy-
háztörténelmi mező müvelésére concentrálnák erejö-
ket, mert a hazai protestantismus viszontagságos, 
de tanulságokban gazdag múltjában még számos 
kiaknázatlan kincs lappang, melyeket felszínre 
hozni nemcsak gyönyörűséges, de áldásos ós idő-
szerű munka is, társaságunknak peclig első ós 
legfőbb kötelessége. 

Folytattuk a könyvkiadó sorozatot, az úgy-
nevezett monográfiákat, melyek rendén a mult évben 
Luthard t világhírű erkölcstani felolvasásait adtuk 
ki Csíky Lajos tagtársunk fordításában. Az erő-
teljes felolvasásokat kedvezően fogadta mind az 
irodalmi kritika, mind az olvasó közönség, mely 
ezt a valóban becses és népszerű kiadványunkat 
bizományosunk útján is szépen vásárolja. E soro-
zat folyó évi kiadványa Zsilinszky Mihály egy-
háztörténelmi nagy művének, az országgyűlési 
vallásügyi tárgyalásoknak IV-dik kötete lesz, mely 
a napokban már kikerül a sajtó alól s nem-
sokára megküldetik a társaság minden pártfogó, 
alapító és rendes tagjának, mint az 1897-clik óv 
könyvilletménye. Jövőre pedig kisebb egyháztör-
téneti monográfiákból egy olyan gyűjteményt 
szándékozunk kiadni, mely a hazai protestantis-
musnak főleg a belső történetével foglalkozik. 

Szépen halad és izmosul társaságunk »Iío-
szorú« című népies kiadvány-sorozata, melyből 
a mult évben kiadott tíz újabb füzettel immár 
30 füzet forog közkézen. Ez a három éves vál-
lalatunk életrevaló ós hézagpótló kiadványnak 
bizonyult. Főbizományosunk, a Hornyánszky-cóg, 
e hó elején számolt be a »Koszorú« harmadik 
(1896.) évi forgalmáról s az eredmény örvende-
tesnek mondható. Mert míg a »Koszorú« első 
(1894.) évi sorozatához nyomdai ós terjesztési 
költségekre 1127 frt 2 krt., s a második (1895.) 
évi cyclusnál ugyanazon címeken 113 frt 99 krt 
kellett előlegeznünk a Károli-alapból, addig a 
»Koszorú« harmadik (1896.) évi sorozatára immár 
semmi befektetést sem kellett tennünk, a válla-
lat maga fedezte a nyomtatás ós a terjesztés tete-
mes költségeit, sőt még 8 frt 7 krt vissza is 
térített a két előbbi év befektetéseiből. Ezt az 
örvendetes eredményt két hathatós tényező se-
gítségének köszönhetjük. Egyik az, hogy a Ko-
szorú-füzetek írói ós szerkesztői tiszteletdíjait 
mind a három esztendőben társaságunk áldozat-
kész másodelnöke a sajátjából volt szíves fedezni 
közel 1400 frtban, s megígérte, hogy a folyó 
évbeli írói ós szerkesztői honorár iumokat is ő fogja 
kifizetni. — Indítványozom, hogy miként a vá-
lasztmány tette, úgy e közgyűlés is szavazzon 
köszönetet Hegedűs Sándor másodelnök urnák 

e maecenási áldozatkészségeért. — A második 
tényező, mely Koszorú-füzetkóinket ily szép sikerre 
vezette, lelkészi karunk egyik részének példás 
buzgósága a népiratkák terjesztésében. Ezt a 
leghivatottabb tanú, a társaság főbizományosa 
bizonyítja, ki a mult évről szóló jelentését így 
kezdi: Koszorúink örvendetes kelendőségét »leg-
főkópen s első sorban a protestáns lelkészek 
páratlan buzgolkodásának köszönhetjük, mert fő-
leg az ő érdemök, hogy ezekből a könyvkeres-
kedők útján alig terjeszthető füzetkékből három 
óv leforgása alatt 126,500 példányt tudtunk el-
adnia. Ebből a tekintélyes számból az első esz-
tendőre 44 ezer, a másodikra 36,500, a harma-
dikra (1896-ra) 46 ezer példány esik. Az ered-
ményes terjesztés következtében Koszorúink IV., 
V. ós VI., továbbá XI—XX-ik füzetei annyira 
kifogylak, hogy választmányunk újabb öt-öt ezer 
példány nyomatását rendelte el, mert a meglevő 
készlet nem elég arra, hogy a f. évi keresletet 
kielégíthesse. — Indítványozom, hogy válaszmá-
nyunk példájára a t. közgyűlés is szavazzon jegy-
zőkönyvi köszönetet a Koszorú-füzetek terjesztése 
körül buzgólkodó papságnak, s kérje fel az egész 
lelkészi kart, hogy jövőre mindannyian lépjenek 
akcióba népfüzetkóink terjesztésére, mert a jó 
vallásos iratok világszerte hatályosnak bizonyult 
kipróbált eszközei a hitópítósnek és a hitszilár-
dításnak. Társaságunk jövőre is gondoskodik 
érdekes és épületes Iíoszorú-füzetkékről, s az 
igazgató választmány határozatából a folyó év 
őszén ismét tiz új füzetet fogunk kiadni. 

Eddigi kiadványaink eme három sorozata 
mellé igazgató választmányunk még két új soro-
zatot indított meg illetve indítványoz, még pedig 
az eddigi kiadványokétól eltérő módozat szerint, 
a mennyiben ezek nem társulati tagdíj fejében 
adatnak ki, hanem külön előfizetés mellett kerül-
nek a könyvpiacra. Egyik a »IIázi Kincstár«, 
másik a »Bibliai Könyvtár® sorozata. 

A »Ilázi Kincstára a művelt közönségnek 
szánt hitépítő vagy áhitatossági könyvek gyűjte-
ménye lesz, melynek az a célja, hogy az evan-
géliumi keresztyén hitéletet szilárdítsa, építse, 
mélyítse, a keresztyén erkölcsi életet nemesítse 
és termékenyítse, s a hitsorvasztó ós erkölcs-
lazító századvégi sajtótermékek romboló hatását 
a Krisztusi keresztyénség nemes erőivel ellen-
súlyozza. Eme keresztyén családi könyvtár első 
kötetéül Szász Károly dunamellóki püspök úrnak 
»Csendes Óráka című szép hitbuzgalmi művét 
voltunk szerencsések megnyerni, mely Miller 
angol író nyomán készül s a Tompa-féle »01aj-
ágak«-hoz hasonló gyönyörű vallásos elmélke-
déseket ós keresztyén tanításokat tartalmaz, erő-
teljes protestáns szellemben ós színdús költői 



nyelven. A »Csendes Órák« f. évi szeptember 
hónapban jelenik meg, előfizetési ára vászon-
kötésben 1. frt, velin papíron díszes kötésben 
2 frt. Előállítási költségeit előfizetésből ós a 
Károli-alapból fogja fedezni a társaság, mely 
hiszi, hogy ezzel a családi könyvtárral művel-
tebb családjaink körében épen oly irodalmi hé-
zagot pótol, mint a minőt a Koszorú-füzetek 
pótolnak a nép körében. — Kérem a t. köz-
gyűlés tagjait, hogy előfizetéssel és buzgó ter-
jesztéssel vegyék ezt a nagyjövőjű vállalatunkat 
is szives pártfogásukba. 

Másik új könyvsorozatunk a »Bibliai Iíönyv-
tánc lesz, melynek sorsa fölött a magyarázatos 
bibliáról szóló választmányi előterjesztés kapcsán 
a jelen közgyűlés van hivatva döntő határozatot 
hozni. Itt csak jelezni kívánom ezt a fontos tárgyat. 

íme, t. közgyűlés, a M. P. Irocl. Társaság 
szellemi tevékenységének vázlatos képe a mult év-
ben s rövid programmja a jövőre. 

S most térjünk ra az anyagiakra. 
Társaságunk anyagi ereje, miként a pénz-

ügyi bizottságnak mindjárt előterjesztendő jelen-
téséből látható, fájdalom, nem fejlődik, nem halad 
olyan arányban, mint azt Társaságunk nagy cél-
jai kívánatossá teszik. Az anyagi erőtlenség súlyos 
symptomája mutatkozik rajta. Ez a komoly baj 
két forrásból ered. Egyik, hogy tagjainak száma 
kevés és nem szaporodik eléggé. Mindössze is 
csak 1080-an vagyunk. Ezer tag pedig, még ha 
mind buzgó volna is, aránylag kevés anyagi erőt 
képvisel, kivált, hogy ha évenként csak 12 újjal 
szaporodik s halálozás-kilépés által 30-al fogy, 
mint a mult esztendőben. Ezen a bajon okvet-
lenülsegí tenünk kell, ha erősödni akarunk. Utána 
kell állanunk, teljes erővel a taggyűjtósnek. Ennek 
egy prakt ikus módját bátor vagyok becses figyel-
műkbe ajánlani. Tegyen szent fogadást e társaság 
minden egyes tagja, hogy egy év leforgása alatt 
legalább egy új tagot szerez. Ha ezt megcselekesz-
szük, akkor már a jövő esztendőben kétennyien 
leszünk s szép hivatásunkat kétszeres anyagi s 
hatványozott szellemi erővel tölthetjük be ! Csak 
egy futólagos pillantás is meggyőzhet arról, mily 
sok még a ki nem használt, a lappangó erő a 
magyar protestantismusban. íme, lelkészeinknek 
csak ötödrésze támogatja társaságunkat ; hány 
új tagot lehetne szerezni még közülök?! Tehe-
tősebb világi férfiainknak csak elenyésző kis per-
centje lépett be a társaságba; nem százakra, de 
ezrekre mehet azok száma, a kik talán csak hír-
ből ismerik társaságunkat . Gyülekezeteink közül 
csak minden huszadik tagja a M. P. Irodalmi 
Társaságnak. Mekkora erőt, milyen áldásos 
munkát lehetne kifejtenünk, ha mi, negyedfél 
millió magyar protestáns, csak két ezeren cso-

portosulnánk a M. Protestáns Irodalmi Társa-
ság zászlaja körül. Az idők gonoszak, a viszo-
nyok erősen nyomnak, sőt szemlátomást sorvasz-
tanak. Egyházilag, vallásilag, protestáns öntuda-
tunkban, értelmi súlyunkban, régi jó hírünkben 
aggasztólag meghanyatlottunk. Itt az ideje annak, 
hogy egyházi ós vallási lethargiánkból felébredve 
egyesült erővel, váll vetetten, fokozott buzgóság-
gal fejtsük ki ellenálló erőnket Az Irocl. Társa-
ság egyik fontos eszköze az egyházi ébresztés-
nek és alkalmas módj a az erőtömörítésnek s az 
egyesülésből folyó erőnövelósnek. Fel a munkára, 
ne késlekedjünk : periculum est in mora! 

Társaságunk anyagi erőtlenségének másik 
kútfeje az, hogy tagjaink egy része nem telje-
síti pontosan tagsági kötelezettségét. Még most 
is sok a tagdíj-hátralék, pedig elnökségünk és 
tevékeny pénztárnokunk csak a mult év folya-
mán is több mint harmadfél-ezer forint hátralé-
kot hajtott be, választmányunk pedig elrendelte, 
hogy a tagok kinyomatandó névsorában a hátra-
lékokat is pontosan kitüntessük. Mi csak ismé-
telhetjük itt azt a ké ré s t : igyekezzünk, t. tag-
társak, mindnyájan megtenni társaságunk iránt 
önkényt vállalt kötelességünket, mint szabad ós 
öntudatos férfiakhoz, mint valódi protestánsok-
hoz illik, s akkor ez a nagyra hivatott irodalmi 
egyesület is erősebb, hatályosabb lesz, úgy be-, 
mint ki-felé. 

Mert a halál is folyton apasztja, ritkítja 
sorainkat, habár a mult évben aránylag nem 
sok tagtársunkat vágta ki az élők sorából. De 
e kevesek között is sokat vesztettünk báró Ra-
dák Ádám kidőltóvel, ki társaságunknak ötszáz 
forintos pártfogó tagja, Koszorú-füzetkéinknek 
évenként 50 frttal buzgó támogatója volt, s ki 
vallása iránti igaz szeretetét ama fejedelmi vég-
rendeletével is bebizonyította, melyben birtokain 
levő egyházközségeinknek több ezer, nagyenyedi 
főiskolánknak 40 ezer, erdélyi egyházkerületünk-
nek 60 ezer frt értékű alapítványokat rendelt. 
Nevét említsük áldásban, emlékét örökítsük meg 
jegyzőkönyvünkben, példájából merítsünk erőt ós 
bizalmat kötelességeink hűséges teljesítéséhez. 

Szőts Farkas, 
a társaság titkára. 

Az Írásos egyesség akadályai. 
— Észrevételek a jelenkori cura pastoralis köréből. — 

A különböző vallásfelekezeté vőlegény s menyasz-
szony által születendő gyermekeik felekezetiségére vonat-
kozólag köthető, írásos egyesség tárgyában — azt hiszem 
— azelőtt is megvolt a megfelelő véleményünk, mielőtt 
az országos statisztikai adatok publikáltattak volna, de 
ezek aztán nagyon is megerősíttettek abban. 



Tényleg az illető család békés viszonyát illetőleg 
felettébb áldásos ez új törvény által nyújtott előny fel-
használása, ám ezt eleitől fogva bizvást hirdettük, hogy 
felekezetünk — egyelőre legalább — vesztesként fog sze-
repelni a róm. kath. felekezettel szemben s tudhattuk, 
hogy nehéz, de szép feladat vár reánk a tekintetben, hogy 
lehetőleg e veszteségtől a saját gyülekezetünket megóv-
hassuk. Bármily buzgalommal szemben azonban igen je-
lentékeny akadályok szerepelhetnek s épen e körülmény 
indított jelen sorok írására, mert óhajom, hogy valamiként 
azon akadályok elenyésztethetők legyenek. 

Természetes, hogy csakis a szegényebb sorsú, vagy 
egészen szegény jegyesekre nézve forognak fenn az akadá-
lyok, azonban épen ilyenek vannak országszerte többen s 
köztük túlyomólag olyanok, kik lakhelyükön sem járás-
bíróságot, sem szolgabiróságot nem találhatnak. 

Az ilyenekre nézve tehát a legjobb eset az, ha 
magokhoz vévén okirataikat, tanúikkal egyetemben olcsón 
utazhatnak szolgabirójuk székhelyére és tanúiknak napszá-
mot fizetni nem tartoznak. Szegénysorsú jegyesekre nézve 
akkor, mikor különben is a leendő lakodalmi költségek-
kel terhelvék, már ez is nagy áldozat. Tegyük fél azonban 
a rosszabb esetet, hogy pl. őszszel-tavaszszal a rossz utak 
miatt valahonnan a szolgabíró székhelyére utazni nem-
csak költséges, de gyakorta lehetetlen is, már a járásbiró 
előtt sokkal nehezebben boldogulhatnak. A szolgabíróhoz 
u. i. sokkal könnyebb alkalmas, azonossági tanút szállí-
tani, mert ő többeket ismer a járásában, mint a járás-
biró a maga kerületében, sőt volt kezemben olyan írásos 
egyesség is, melyben az illető szolgabíró sem azt nem 
állította, hogy előtte ismert jegyesek kötötték, sem azonos-
sági tanúkat nem nevezett meg, tehát ilyenek bizonyára 
nem is voltak. 

Positive tudom, hogy van járásbiró, ki az ilyszerű 
egyességkötésre csakis a hetenkénti, két panasznapon 
fogadja el a feleket, de akkor is csak úgy, ha előtte ismert 
azonossági tanút szállítottak be, vagy állítottak elő s a 
mi fő, még így is csak azon feltétel alatt, ha az ugyan-
azon helyen székelő s a felekre nézve illetékes körjegyző 
nincs otthon. Igazolja pedig ez eljárását azzal, hogy mivel 
a körjegyzőnek ily ténykedésért is a szabott díja jár, ha 
tehát olyankor, mikor a körjegyző eltávozását nála be 
nem jelentette, a mit egyébként tenni szokott, ő a járás-
biró teljesítene ez ingyenes munkát, úgy amaz feljelent-
hetné őt. Már pedig tudjuk, hogy a körjegyző, vagy lega-
lább helyettesse, csaknem kivétel nélkül otthon van, tehát 
az illető jegyeseknek csak az maradhatna hátra, hogy a 
mennyiben nem érnek rá kilesetni, hogy a körjegyző, 
mikor van távol, vagy álljanak el törvényes szándékuktól, 
vagy az egyébkénti úti s esetleg tanúzási költséget toldják 
meg még a körjegyzőnél fizetendő 5 frt 40 krral, vagy 
jobb esetben 4 frt 40 krral, a mely összegig terjedő díj-
jegyzékeket láttam már efféle iratokban. 

Eltekintve attól, hogy a mennyiben végrendeletek 
érvényes szerkesztésére s így valamely család gyermekei-
nek ily fontos vagyonjogi dolgában való ténykedésre, pláne 

a házassági, beleegvezesi nyilatkozat elfogadására a jegy-
zők jogosítvak, talán valamely szigorú körülírással lehető 
volna jövőben az illető §. változtatásával ugyanokét a szó-
ban levő irat szerkesztésére is feljogosítani: annyit — 
azt hiszem — illetékes egyházhatóságaink közbenjárása 
folytán rendeleti úton való előnyös változtatásként re-
ménylhetnénk, megnyerhetnénk, hogy az illető felek tanúik-
kal otthon jelenhetnének meg jegyzőjük előtt, tehetnék 
meg gyermekeik vallására vanatkozó nyilatkozatukat s 
vétethetnének fel ingyenes jegyzőkönyvet, úgy aztán azzal 
s egyéb okirataikkal tanúk nélkül jelenhetnének meg a járás-
biró vagy szolgabíró előtt. Vagy kötelezhető volna az 
illető község arra, hogy a félek személyazonosságának 
igazolása végett utaztasson el a jegyesekkel saját költsé-
gére egy oly tanút, kit a járásbiró vagy szolgabíró is 
ismer s a jegyesek aztán gondoskodnának még egyről, ki 
őket szintén ismeri. 

Különösen sürgősen orvoslandónak vélném s orvo-
solhatónak hiszem azon bajt, mely a járásbíróságok ré-
széről támasztott két akadályban rejlik. 

Feltéve u. i. hogy a járásbirák általánosan úgy 
járnak el, mint említém; ha pláne rendeleten alapulna 
eljárásuk: úgy kellő módon sürgősen volna orvoslás ke-
resendő az iránt, hogy ne csak a panasznapokon lehessen 
ily célból hozzájuk benyitni, mert alkalmas tanúkat 
előállítani esetleg épen azon napokra nem lehetne, pedig 
legtöbbször igen rövid idő áll rendelkezésre az esküvőig. 

Föltéve ismét, hogy a körjegyző otthonlétére való 
elutasító hivatkozás általánosan gyakoroltatik s nem egyes 
járásbiráknak az ingyenes munkáról való szabadulási 
vágyából ered: itt is igazán sürgősen volna kívánatos az 
orvoslás eszközlése. 

Hiszen pl. Szarvason, Orosházán, Szolnokon, Kis-
újszálláson, Karcagon, Abád-Szalókon stb. a járásbiró és 
körjegyző egy helyen székel. Ha már a környékükbeii 
némely kis és nagy községek lakóinak az esztendő nagy 
részében szolgabirájukhoz — épen a • házasságkötések 
gyakoriságának időszakában tengelyen utazniok szinte 
lehetetlen, míg az említett helyekre zónázm könnyű: nem 
jogtalan s törvénytelen-e, ha a járásbiróhoz csak akkor 
mehetnek, mikor a körjegyző otthon nincsen ? 

Ha u. i. — mint hiszem — minden járásbiró bár-
mely napon tartoznék elfogadni az ily jegyeseket s csak 
az volna nehézség, hogy legalább a tanuk egyikének a 
járásbiró előtt ismertnek kell lennie: úgy nagyobb gyü-
lekezetben könnyen megejthető volna az, hogy egy olyan 
egyén, ki bármikor kéznél van, pl. a harangozó vagy 
egyházfi, egy ízben be lenne tanuként vezetve a lelkész 
vagy valaki olyan által, kit a járásbiró ismer s más al-
kalmakkor aztán a felek költségére, esetleg a gyülekeze-
tére beutaztatható lenne. Az a járásbiró u. i. a kire én 
hivatkoztam, maga nyilvánítá, hogy mikor az írásos egyes-
ségkötés lehetősége egyébként fenforog, ha n jegyesek és 
az egyik tanú teljesen ismeretlenek is előtte, megelégszik 
vele, ha a másik tanút ő ismeri s mindenik a jegyeseket. 

Felettébb fontos volna e tekintetben a helyzet javu-



lása, mert így nagyon könnyen megtörténhet, hogy az 
egyébként rábeszélhető jegyesek nem kötnek egyességet, 
pedig már ez is minden esetben valamelyik felekezet le-
hető nyereségének, a törvény szép intentiója valósulásá-
nak elmaradását jelenti. De fontos különösen azért is, 
mert én legalább úgy tapasztaltam, hogy a plebánusok 
felettébb mozgolódnak. Tudok esetet, midőn egy siket-
néma ref. fiúnak állítólag 25 frt ajándék adatott a mel-
lett, hogy az egyik tanuként szerepelt, ajándékozó reve-
rendissime nemcsak a felek s a másik tanú költségét, 
hanem olyanokét is fizette, kik a jelbeszéd eszközlésére 
bevonultatva lettek. Hogy aztán úgy ezért, mint egyéb 
esetekért is a dicséret mellett talán kárpótlást is nyerhet 
Egerből, azt onnan sejtem, mert megtette egy esetben, 
midőn a járásbiró részéről az anyakönyvvezetőhöz kül-
dendő példány az idő rövidsége miatt még meg nem ér-
kezett, a feleknek kiadott írásos egyességet nem azon 
módon, hanem sajátkezüleg lemásolva s az anyakönyv-
vezető előző hitelesítésével adta be az iratok közé, a mi 
nyilván sejteti, hogy az eredetit oda küldte, hova kano-
noknak vágyik pazar bőségbe. 

A mi engem illet, igen lekötelezve érezném maga-
mat, ha szerkesztő úr lenne kegyes valaki által az igaz-
ságügyminisztériumban utánnézetni a dolognak s a követ-
kező számban szerkesztői üzenetben tudatni, hogy a 
hivatott, járásbirósági eljárás jogosult-e, mert így ahhoz 
képest lehetne sürgősen valamit tenni. 

Kutas Bálint, 
ev. reform, lelkész. 

T Á R C A . 
A római kath. felvilágosodás történetéből. 

(Folytatása és vége.) 

Majd éles bírálat alá veszi kritikusunk Möhler sym-
bolikája megjelenésének külső indokait. Természetes, hogy 
nála mindennek a protestantismus, mint támadó fél az 
oka. Symbolikáját a szükségből való védelem szempont-
jából fogja fel. Kritikusunk éles kritikával sújtja a tények-
nek Möhler által való elferdítéseit. Az a históriai fejtege-
tés, a melylyel Möhler müvét a kath. restauráció újabb 
fejlődésének körébe utalja az egyházi viszonyokat megítélő 
oly éles látásról tesz bizonyságot, mely méltó arra, hogy 
egész terjedelemben reprodukáljuk. A 30-as évek eszmé-
nyi katholicismusának e méltó képviselőjétől ma is sokat 
tanulhatunk. 

Nem igaz az, mintha a protestantismus volna a 
támadó, a katholicismus pedig a megtámadott fél. »A 
protestantismus körében az 1817. jubileum óta békülékeny 
szellem hódol s a dogmatikai hierarchiai érdekek he-
lyére a magasabb emberiek léptek. A szeretet és kölcsönös 
türelem evang. szelleme hatja át sajtóját, a vitatkozni 
szerető Tschirner meghalt, Krug isoláltan áll, Marheinecke 
a régebbi lutherismusnak legelső s legerősebb hordozója 
mérsékelten halad, és Schleiermacher minden theol. párt-
érdekeken felül állott. A legnagyobb prot. tudósok, mint 
p. o. Neander és Baumtr Berlinben, a római egyház his-
tóriai méltányolása terén nekünk katholikusoknak is minta-

képül szolgálhatnak. Prot. kormányok védik az episcopatus 
jogait, s biztosítják az egyházfelekezetek békés együttmű-
ködését. Csak a római ultrapárt bontogatja e békét az 
egyházi élet s a tudomány terén egyaránt. Fájdalommal 
látjuk Möhler befolyása alatt a liberális tübingai Quartal-
schrift elhalványulását, a scholastikus római szellem ter-
jedését s a római kath. elv kihívó viselkedését. A római 
obscurusok lapjai harcban állanak a kath. reformlapokkal. 
Pedig épen Möhlernek, mint tübingai kath. theol. profes-
sornak illett volna fentartani és fejleszteni a prot. theolo-
gusokkal való békés érintkezést. E fejedelmi gondolatra, 
ha valamikor, úgy van ma legnagyobb szükség. A német 
nemzetiség, vallás, egyház, tudomány és élet magasabb 
érdekeinek egyetértő munkálására és erősítésére különö-
sen napjainkban ezer meg ezer bel- és külellenséggel szem-
ben égető szükségünk van. De mindennek felforgatásáért 
nem is annyira Mohiért, mint inkább az Ő pártját vádol-
juk. Szükségszerű folyománya a hierarchiának — mint 
Leo Henrik mondja — a türelmetlenség s a zavarosban 
való halászat. A reformerekben revolutionáriusokat lát s 
türelmetlen fanatismusát a tömeg szenvedélyeire alapítja«. 

»Im ez az egyetlen helyes szempont Möhler vitaira-
tának megítéléséhez. Az a szellem diktálta, mely egyide-
jűleg Moore, Canisius s mások ósdi polemikai iratainak 
újbóli kiadatását sugalmazta. Vétkezett Möhler a tudomány 
szent érdekei és céljai ellen akkor, a midőn a római párt 
uralma alá kerülve annak hierarchiai tendentiáját szol-
gálja művében. Müve kigúnyolása a tudománynak ép úgy, 
mint korunk társadalmi viszonyainak, a melyek az egyház-
felekezeti békét javasolják az egész vonalon. Sajnáljuk 
őt, hogy odáig tévedhetett, s tudományt és életet oly frivol 
módon gúnyolhatott.* 

A következőkben kimutatja kritikusunk, hogy Möhler 
»a források egyoldalú elrendezése és felhasználásával (a 
hol legújabban Janssen volt az ő legméltóbb követője) 
teljesen elhagyta azt a tért, a melyen egy tudományos 
symbolikának mozognia szabad s ezáltal végzetes módon 
meghamisította a tanellentétek álláspontját*. A kritikus 
önkénytelenül is apologetájává lesz a reformációnak s a 
protestantismusnak. Mutatványul egynehány példát. »A 
reformáció a keresztyénség szelleme és legszentebb eszméi 
által teljesen igazolt korszerű gyakorlati reactió volt Ró-
mával szemben, mely a hatalomnak és az ármánynak 
minden eszközeivel elfojtott a liturgia s a fegyelem terén 
a XV. században minden szabadabb szellemet s utat-ajtót 
nyitott a vallásos babonának s a legégbekiáltóbb vissza-
éléseknek. Azt többé tűrni nem lehetett, s Luther, a leg-
hatalmasabb kalapács óvást emelt a keresztyén gondolat-
elemek objectiv merevsége s az egyházi méltóságok ledér 
erkölcstelensége ellen. A reformáció in capite et membris 
szükségszerűnek bizonyult az idők folyamán, és sok por-
ladozó vértanúnak a vére hangosan tiltakozott azok ellen 
a hivatalosak ellen, kik az úr testét megszentségtelení-
tették s az istenember világot megváltó vérével bűnös 
üzelmeket folytattak. Az lényegesen változtat a két tan-
ellentétnek a megítélésénél s elkerülhetetlenné teszi a li-
turgia és a fegyelem eddigi meglazulásának tekintetbevé-
telét a protestantismus megértéséhez. Hisz' oly korban 
élt Luther, a melyben szent Péter udvarán »a Krisztusról 
szóló meséről« beszéltek, s kidobták Luthert az egyház-
ból, hogy a reformációtól szabadulhassanak. Möhler elég 
okos arra nézve, hogy mellőzi e liturgiái és egyházfegyelmi 
diferenciákat s így félrevezesse az olvasót, a mi Judomá-
nyos szempontból reá nézve lehetetlenné tette a protes-
tantismusnak a maga eredetében és organikus összefüg-
gésben való elfogulatlan megítélését. Ha a protestáns tant 
a megigazulásról s a hit és cselekedetekről a maga kelet-



kezésében vizsgálta volna, helyesebben ütött volna ki az 
ő ítélete.« 

A mi pedig Möbler ama állítását illeti, »hogy a 
protestáns dogmának alapja pusztán a reformátorok egyé-
niségében keresendő s így merően subjektiv természetű*, 
úgy kritikusnak kimutatja, »hogy Luther épen azért zá-
ratott ki az egyházból, mivel az egyházat a közép-
kori térde individualismustól megtisztítani s az általános 
ker. gondolatokat megmenteni törekedett. Ő épen általános 
alapelveket keresett, s az egyházi tan és élet zavaros 
évszázados fejlődését az írás meghamisíthatlan forrásához 
és normájához kötötte. Hányszor mondja Luther s ezért 
dicséri Istenét, hogy mint a szentírás doktora annak az 
egyház által autorizált tolmácsa. Teljesen hamis tehát, 
hogy a protestáns dogmának csak subjektiv jellege van 
Kegyelemtana az íráshoz való merev ragaszkodásán ala-
pul, a melyben a keresztyén ismeretnek kizárólagos ob-
jektív forrását látta*. 

Végezetül Möhler művének tendentiosus és tudomány-
ellenes szerkezetét ostorozza kritikusunk ekképen :»Möhler 
az egyházról szóló tant a protestáns dogmatikához ha-
sonlóan (s ott a rendszerből kifolyólag egészen helyesen) 
rendszere végére helyezte. Eljárását alig indokolja. Hogy 
a protestantismusnak kevésbé van egyháza, az onnan 
van, mivel a nála, mint a logika s az emberi szükséglet 
resultátuma oly fogalom vagy sociális intézmény, mely 
merev abstractión alapulva rendszerének befejezésekéntön-
ként következik, míg azzal szemben a katholicismusban kez-
dettől fogva oly csalhatatlan egyházzal találkozunk, melyet 
nem a mi értelmünk alkotott, sőt ellenkezőleg ő képezi 
értelmünket, s melynek, mint első tekintélynek kezéből 
veszszük az írást s nyerjük Augustinus szerint is az evan-
géliumot. Az egyházfogalom a kath. gondolkozás kiinduló 
köz- s végpontja, a mint azt Baur ellenirata is meggyő-
zően kimutatta*. ^Sajnáljuk — ügv végzi kritikusunk — 
hogy Möhler egy pártnak bilincseit hordozza. Tiszteljük 
őt, szigorúan is megítéltük, de nem bántottuk annyira, 
mint a mennyi fájdalmat ő nekünk okozott. Isten áldja 
meg őtet, s vegye le szemeiről az ultramontán hályogot*. 

Kritikusunk harmadik közleménye egészben véve 
Baur »Der Gegensatz des Katholicismus und Protestan-
tismus nach den Principien und Hauptdogmen der beiden 
Lehrbegriffe*. Mit besonderer Berücksichtigung auf Herrn 
dr. Möhlers Symbolik«. Tübingen 1834 című ismeretes 
elleniratának szólt. A Möhler és Baur közötti symbolikai 
vita eredményét is foglalja össze: »A ki figyelemmel olvassa 
Baur elleniratát, bámulni fog Möhler mesterségesen meg-
alkotott symbolikája eredményellenes álláspontja felett. 
Kevesebb tudással és éles érteimüséggel is legyőzhette 
volna Möhlert. Baur tudományos komolysága, mélysége 
s következetessége mellett symbolikusunk hátsó gondolatai, 
frivol élcelődései és ellentmondásai valóban szánalmasak. 
Művészi argumentumait s kétértelmű álútait Baur éles 
logikája foszlányokká tépte össze, s kérlelhetlenül földerí-
tette. Aztán Möhler protestánsellenes ingerültsége helyére 
mindenütt Baur nyugodt komoly álláspontja s a fegyverek 
és harcmodor megválasztásában nyilvánuló lovagiassága 
lépett. Tndományos komolyság és készültség tekintetében 
Möhler Baurnak nyomába sem léphet*. 

Ismertetését azzal a dicsérettel végzi: »Mi csak azt 
kívánhatjuk, hogy Baur művét minden theologus ne csak 
olvassa, hanem behatóan tanulmányozza. Abból meg-
tanulja helyesen méltányolni a két hitvallás igaz állását 
s egészen űj szempontokat nyer a keresztyénség lényegé-
ről s az egyház viszonyairól. Olyan férfiak mint Baur, 
nem egyes felekezethez, hanem a keresztyén összegyházhoz 
tartoznak, s az övéhez hasonló iratok szolgálnak a tudo-

mánynak és a keresztyénségnek egyaránt, mely elvégre 
is sem nem római kath., sem pedig lutheri protestáns, 
hanem általános evangéliumi, emberi és isteni jellegű*. 

így írt e kath. kritikus, a Wesenberg-féle liberális 
irányzatnak ez az utolsó képviselője 1834-ben a Möhler-
Baur-féle symbolikai harcról. Hat évvel később Möhler 
halála után így búcsúzik el tőle: »Béke poraira! Kitűnő 
férfiú volt s talán jót akart. De nem használt vele sem 
a tudománynak, sem az egyháziasságnak s aztán kétel-
kedünk abban, hogy tanítványainak mondaná azokat, kik 
ma az ő nevével kérkednek. Egyháza iránti szeretete a 
végletekig ragadta s az igazság iránti érzékét elhomályo-
sította. Pedig kritikusunk szerint »az igazság felette áll 
minden emberi tekinteteken, s tehetséges tanul ifjú barát-
jában életcéljának: az egyházias élet haladásának leg-
veszedelmesebb ellenségét látja«. Szélt vetett és vihart 
aratott. A reformáció relatív szükségességét meg nem 
tagadhatta. A történelem szigorú logikája erősebb a dog-
matikai elfogultságnál. Fájdalommal konstatáljuk azt volt 
ifjú barátunkról*. 

Kérdem most már olvasóimat, nem egy egészen 
ismeretlen világ szelleme szól-e ma hozzánk e kath. kriti-
kus közleményeiből ? Hol maradnak el mögötte azok a 
későbbi német püspökök, kik mint Ketteler, Hefele és mások 
áldozatúl hozták »eszüket és lelkiismeretüket* a vatikáni 
dogma új bálványának, s a kikben Hasé szép szava sze-
rint »a püspök megölte a tudóst« ? Magam is e közle-
ményekből a mai felekezeti viszonyokra alkalmazva azt 
tanultam, hogy a mai Janssen-féle modern pápás iroda-
lomért s történetet és bibliát hamisító tendenciózus mód-
szeréért Möhler és Döllinger, e század két legnagyobb 
kath. theologusa teendői felelőssé. Ez e cikkek mai szomorú 
tanulsága és bizonysága. E tekintetben Nippold >legújabb 
egyháztörténetének* felfogására is hivatkozhatom. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Egy francia lelkészkolonia Magyar-
országon. 

A francia forradalomkori Magyarország egyik leg-
érdekesebb emléke az a tömeges kivándorlás, melyre a 
cherquemonti (Doubs megyei) katholikus lakósok szánták 
el magukat, hogy a szabad Magyarországon teremtsenek 
második hazát maguknak a helyett, a melynek elhagyá-
sára a politikai és vallási üldözés kényszerített. 

1794. év elején történt, hogy egy több földművelő 
családból álló emigráció, mely ideiglenesen Konstanzban 
telepedett le, azzal a kérelemmel fordult az akkori bécsi 
udvarnál tartózkodó nancy-i püspökhöz, hogy eszközölje 
ki a császárnál Magyarországba való telepítésöket, oly 
föltétel alatt, hogy 300 francia emigransot vihessenek 
magokkal, hogy három évi adóelengedésben részesüljenek, 
földes uraságtól ne függjenek és akkor térhessenek vissza 
Franciaországba, a mikor nekik tetszik. A kérvényező 
kolónia kilenc nagy számú családból állott: Miliőt, Mou-
gin, Maillott, Richárd, Faivre stb. kiket alighanem Ma-
gyarország természeti gazdagságának híre csábított, hol 
eredeti foglalkozásuknak megfelelőbb tért reméltek találni, 
mint Svájc havasai között. 

Az udvar felelete nem soká váratott magára. A csá-
szár a kérvényezők minden óhaját teljesíteni igérte, amaz 
egy kivételével, hogy 2—300 francia emigráltat vihesse-
nek magukkal. Az engedélyt csupán kilenc család számára 
adta meg, de mivel családtagok száma nem volt korlá-
tozva, annyi idegent lehetett közéjök venni, a hányat akar-
tak. Különben is az eredetileg összeállt kilenc családból 



később hat, a hosszú út viszontagságaitól elrettenve, visz-
szalépett s ezeket is most idegenekkel lehetett helyettesí-
teni, úgy, hogy mindössze hét család volt az, a mely az 
1794. év őszén útra kelt, hogy betelepítse az Al-Duna 
vidékén rendelkezésükre adandó földeket. 

Érzékeny búcsúzás közt és buzgó fohászszal indul-
tak neki a nagy útnak, melyet nem minden baleset nél-
kül és sok nélkülözések közt hagytak hátra, hogy XJlmban 
hajóra szállva, vizén folytassák Linzen át egész Bécsig. 
Bécsben a császár az emigráció vezetőjét, Mougint, maga 
elé hivatta s kijelentette, hogy örömmel kész az egész 
kolóniát magánkihallgatáson fogadni. De a jámbor embe-
rek nem akartak visszaélni a uralkodó jóságával s azt 
válaszolta, hogy beérik azzal, ha csak a hét családfőt 
kegyeskedik fogadni, ő felsége. Ferenc császár beleegye-
zett s megállapította, a kihallgatás idejét. 

A kitűzött órában a küldöttség remény és aggódás 
közt hányódó szívvel jélent meg a Burgban, Tagjai közt 
volt két pap, a hét családfő és még egy tizedik személy. 
Az első ajtónál egy teremőr állott ünnepélyes arccal és 
az egyszerű emberek a komoly pillanat elfogódásával in-
téztek kérdést kérdésre, hogy miként viseljék magukat a 
hatalmas birodalom ura előtt. Még nem tudták volt, a 
miről aztán nem késtek értesülni, hogy a polgár fejedelem 
nem kedvelője a hosszas ceremóniázásoknak, két termen 
keresztül haladva, az uralkodó lakosztályához értek, hol 
tíz szolgálattevő testőr várta a parancsot, s értésére adták 
a küldöttségnek, hogy mihelyt a császárnál időző tiszt 
kijön, azonnal beléphetnek. Az alkalom nem soká vára-
tott magára, s egy pillanat múlva szemtől-szembe állottak 
egymással a császár, kinek szerencsétlen nagynénje áldo-
zatúl esett a népszenvedély mindent felforgató viharának 
s maga a nép, melynek körében a büszke Habsburg-
Lotbaringi dynastia egy tagja a megaláztatás és a vér-
tanúság kettős martyr-koszorúját viselte. 

Történeti pillanat volt ez. Nem azok az idők voltak 
már, a mikor a hideg és számító politikus II. Leopold 
vállat vonva mondta a franciországi eseményekre: »Van 
ugyan nővérem Franciaországban, de Franciaország végre 
is nem nővérem*. Az udvar hangulata lényeges változáson 
ment át a királyi család kivégzése óta. Francia embernek 
nem volt szabad lábát Bécsbe tennie, sot még franciául 
beszélni is a legszigorúbb büntetés terhe alatt tiltva volt. 

Ferenc császár atyai jósággal fogadta az emigrán-
sokat s több ízben ismételte: >Jól lesz dolguk odalenn, 
nem fogok elfeledkezni róluk, lesz rá gondom«. A kül-
döttség hosszasan maradt együtt a jószívű uralkodóval s 
a rokonszenv számos jele által mélyen meghatva tá-
vozott. 

És a császár Ígéretei nem is maradtak üres szavak. 
Rendelet rendeletet ért, hogy a menekültek rendeltetési 
helyükre való szállítása minden lehető kényelemmel tör-
ténjék meg, hogy a hatóságok gondoskodjanak fuvarról, 
ingyenes elszállásolásról. Egy tiszt adatott kíséretül mel-
léjök, a ki mindenben szolgálatukra legyen s ekkép, út-
levéllel ellátva, gőzhajón elhagyták Bécset, hogy Pozsonyon, 
Pesten áthajózva Péterváradnál ismét szárazra keljenek. 

Péterváradtól fogva már minden állomásnál tíz elő-
fogat várt készen egy előré küldött altiszt intézkedései 
folytán. így értek be Temesvárra, hol egy napot töltöttek 
s hol a fogadásukra megjelent hatóság útján értesültek, 
hogy a császár parancsából tizenkét eke dolgozik már a 
nekik szánt földeken. Másnap tíz új kocsi szállította be a 
jövevényeket megtelepedésük helyére, Bakovárra. 

1794 november 11-dike volt. Tizenhárom hónapba 
került, míg a boldogtalan hazátlanok robinsoniádja véget 
ért, attól fogva, hogy lábukat kitettek Franciaország föld-

jéről. És a magyar vendégszeretet itt sem tagadta meg 
magát a politikai áldozatokkal való rokonszenvben. Mind-
járt első éjjel a lakosoknál találtak elszállásolást; másnap 
az elöljáróság egy hétre való kenyeret és egy iióra való 
fát és gabonát osztott szét közöttük, s a fűtőanyag ki-
osztást hónapról-hőnapra egész tavaszig, a gabona-
kiosztását pedig szintén szabályos időközökben ismételte 
egész aratásig. 

Nyomban a megérkezés után kezdetét vette a föl-
dek és telkek kiosztása is a megtelepülök közt. A repar-
ticiót a Kolónia maga teljesítette az egyes családok fon-
tosságához mért arányban. De még a legkisebb rész is 
nagyobb volt, mint a mekkorát vártak: egyik család sem 
tudta a maga részét egész nagyságában értékesíteni Az 
egyik Mouginnak (Charles) például két telek is jutott és 
föld annyi, a mennyi elég volt ötven darab lábas jószág 
eltartására. Csak a házak voltak némileg elhanyagolt ál-
lapotban, s addig is, míg a szükséges javításokat végre-
hajthatná rajtuk, fivérénél Mougin ígnácnál vonta meg 
magát. 

Talán egy részük máig is fennáll e szerény kis 
parasztházaknak, melyek a távol hazából elszakadt mene-
külteknek szolgáltak otthonul. Nádfödeles, agyagból épült, 
igénytelen kunvhócskák ezek, többnyire három szobával, 
konyha és istállóval, csinosan kifestett, muskátli-cserepek-
kel telerakott kis ablakuk a nyílegyenes utcára néz, míg 
a tágas udvaron tipegő majorság szedegeti a hulladékot 
s túlnan mögött, a messze szántóföldek felé elterülve ter-
jedelmes szilvá vagy veteményes kert kerekíti ki a tökéle-
tes boldogság és megelégedés irigylendő képévé a kis 
gazdaságot. Még a bujdosó földönfutó is megnyugvást, 
békét találhatott ebben a környezetben. 

Nem is háborgatta semmi más az emigránsok csen-
des idylljét itt a buja magyar alföld áldott síkságán, mely 
dúsan fizette ki a belevetett magvat — mint a gyilkos 
láz irtó járványa, mely csakhamar kezdte megkövetelni 
áldozatait a messze hányódott nép soraiból. Alig, hogy 
kiosztották a szükséges gazdasági eszközöket és igás jó-
szágot egymás közt, melyeket azon egyetlen föltétellel 
kaptak, hogy három év múlva sértetlen állapotban vissza-
szolgáltassák, alig fogtak a munkához, mindjárt az első 
télen Charles Mougin megkapta a veszedelmes lázt, mely 
öt álló hónapig gyötörte. Kevéssel rá neje is kétszer egy-
másután állotta ki az ismeretlen kórt s attól kezdve a 
család egyetlen tagja sem lőn megkímélve. De még a 
többi családoknak is majd mindeniknek volt betege, rövid 
időn kilencen haltak bele, köztük Mougin abbé s egy 
családfő, Charles Mougin sógora, Hugó József. Ott por-
ladnak csontjaik a szerény falusi temetőben, idegen hant 
alatt, sírjaikról rég lekoptatta az idő foga az egyetlen 
emlékeztető jelt, de a haza földje polgárjogot adott ár-
nyaiknak a halálban. 

Vájjon milyen véleménynyel volt a lakosság na-
gyobb, műveletlenebb zöme az idegen invázióról, mely 
nyelvöket nem értette, szokásaiban, viseletében egészen 
különbözött tőle, s mégis oly példátlan előzékenységben 
részesült mindenütt, a merre megfordult ? Bizonyosnak 
látszik, hogy a legkevesebben sejtették akkor az Ősiség 
bástyáival körülövezett Magyarországon, milyen korszakot 
alkotó események veszik lefolyásukat messze nyugaton a 
megtelepedés után, mikor Mougin abbé Temesvárra rán-
dult be, a hatósági tisztviselők egész csudálkozva kérdez-
ték tőle, vájjon miféle gyarmatot vezetett ő vidékükre, 
hogy már háromszor is a legkategorikusabb császári pa-
rancs kötötte leikökre, hogy semmit meg ne tagadjanak 
tőlük, adjanak meg mindent, a mit kérnek, holott semmit 
sem kérnek. 



Mougin abbé felelete természetesen az volt, hogy a 
kolónia mindennel bőven el lévén látva, nincs szüksége 
semmit kérnie. 

A kivándorlók közt egyébiránt nem egyedül Mougin 
és Maillot voltak papok, többen csatlakoztak még a ma-
gyarországi emigrációhoz, de ezek nevét nem tudjuk. 
Azonban egyedül Mougin abbé volt az, ki az emigránsok-
ká! maradt, s a kit a csanádi püspök lelkészüknek ne-
vezett ki, a többit különböző eklézsiákhoz osztották be. 
Egyszersmind a kormány egy állandó orvosról is gondos-
kodott, a ki folyvást a kolónia rendelkezésére álljon. 

Végre 1795. tavaszán egy császári futár érkezett 
Bécsből, a ki a császár parancsából, a temesvári hatóság 
tudta nélkül, 30ü aranyat bocsátott rendelkezésére az 
emigránsoknak, s elkövetkezvén a tavaszi munka ideje, 
a kivándorlók összes földjeit közköltségen munkálták meg 
és vetették be. 

Igazán elképzelhetetlen volna ez a rendkívüli ked-
vezés, melyben a forradalmi emigráció Magyarországban 
részesült, ha nem találná magyarázatát egyfelől a határ-
talan magyar szivélyességben, mely rokonszenve egész 
melegével ölelte magához a sorsüldözötteket másfelől Ferenc 
császár atyai hajlandóságában, melyben a politikai tünte-
tés némi halvány kis árnyalata is vegyült, szemben a 
terrorizmus azon rendszerével, mely Franciaország meg-
döntött állami rendje felett ép legjavában tombolt. De sem 
ez. sem az nem köthette le tartósan a menekülteket a 
magyar rónák földjéhez. 

Therimdor 9-dik azonban megbuktatta a rémuralom 
embereit, s a mérsékeltebb fejlődés terére vezette a fran-
cia ügyeket. A konventet minden bűneivel, minden borzal-
maival együtt elsöpörte a nemzet kijózanodása, az emig-
ránsok kezdtek visszaszállingózni s lassanként a helyzet 
a nyugalom helyreállításával biztatott. Még az 1795. év 
nyarán értesült a politikai szélcsend beálltáról a bakovári 
kis kolónia is, s a hazatérés vágya kezdett beférkőzni a 
szivekbe. Az elhatározás nem volt könnyű ; nagyobb ré-
szük az emigráció tagjainak sokkal jobb és függetlenebb 
anyagi helyzetre tett szert az idegen hazában, mint a 
milyenről otthon távolról is álmodhatott volna. De nem 
volt-e Franciaország mindennek dacára is szülőföldjük ? 
s lehet-e érdek, oly erős, mely legyőzze a föltámadt hon-
vágyat? 

Mindamellett a dolog, nem ment oly simán. Akadtak, 
a kik határozottan a mellet tfoglaltak állást, hogy állan-
dóan Magyarországon maradjanak. A telep vezetőjének, 
Charles Mony innak. egész erélyére volt szüksége, hogy 
rábírja honfitársait a Franciaországba való visszatérésre. 

De mindenekelőtt megint a nancy-i püspöknél kel-
lett lépéseket tenni, hogy először is járjon közbe a császár-
nál a visszatérésre való engedély kieszközlése céljából, 
azután pedig, hogy tegyen kérdést ő felségénél, vájjon ez 
esetben is fölvehetik-e a fejedelmi bőkezűség által rendel-
kezésükre bocsátott 300 aranyat ? És ha eddig a császár 
önzetlenségéhez a legkisebb kétely férhetett is, ez ügyben 
tanúsított magatartása minden gyanút eloszlatott. Nemcsak 
kifogást nem emelt az emigránsok hazatérése ellen, de a 
300 aranvat sem tartotta vissza, hanem elrendelte annak 
a legszegényebb sorsúak közt való kiosztását. 

Elkövetkezett október hava; gazdag aratás után 
mindent betakarítottak s most már minden törekvésüket 
az elutazás előkészületei vették igénybe, főkép mióta 
Mougin abbé időközben bekövetkezett halála is tetézte a 
fájdalmas emlékek szomorú benyomásait. Temesvár város 
elöljárósága hiába követett el mindent, hogy a derék em-
bereket maradásra bírja, hiába igérte, hogy tetszésök sze-
rint választandó községbe telepíti be, hogy mindenféle 

rendkívüli kedvezményekben s kiváltságokban részesíti. 
Beszámoltak az átvett ingóságokkal és gazdasági felszere-
lésekkel, visszatérítették a megtelepedésük idejében elő-
legezett gabnamennyiséget, azután pénzzé téve az egész 
termést, és minden ingóságaikat, hogy a hosszú út költ-
ségeit kibírják, 1795. október 30-án kilenc szekeren s 
huszonegy lóval, melyet takarékosságból örök áron ma-
gukhoz váltottak, fájdalmas szívvel, de a szülőföld viszont-
látásának édes reményével hagyták maguk mögött Bako-
várt. Temesváron túl nemsokára Maillot lelkész is csatla-
kozott a karavánhoz, csak a koloniát Magyarországra 
kisért többi pap maradt hátra, buzgó munkása a magyar 
katholikus egyház szőllojének. Néhány itt is halt meg, a 
többi később tért vissza hazájába. 

De még hátra volt egy leküzdendő nehézség. A tör-
vény a háborús viszonyok következtében megtiltotta volt, 
hogy lovat vigyenek ki a monarkhiából. Az emigránsok, 
kik erről Bécsben értesültek, azon a ponton álltak, hogy 
megsemmisülni lássák minden előnyüket, melyeket az 
utazás olcsóbbá tétele érdekében nagy költséggel bevásá-
rolt saját lovaiktól vártak. Maillot abbé nem késett, föl-
keresni Rottmann belügyminisztert úgy az útlevelek ki-
adása, mint lovaiknak a határon átbocsátása tárgyában. 
De a lókiviteli tilalom alól való fölmentés a hadügymi-
niszter kompetenciája alá tartozott, s ekkép az ügy rendbe 
hozásáig még két napot kellett az emigrációnak a leopold-
stadti »Goldene Lamm« fogadóban vesztegelni. Végre 
harmadnap este Rottmann szakadó esőben személyesen 
kereste fel a kolóniát a fogadóban, hogy kézbesítse útle-
veleiket s egyszersmind tudtokra adja, hogy a határra már 
rendelet ment lovaik áteresztése ügyében is. Ekkép semmi 
sem állott útjában többé, hogy az emigráció örökre el-
hagyja a monarkhiát, s vele Magyarországot, melyre rövid 
egy évi tartózkodásuk után is bizonyosan szeretettel gon-
doltak vissza mindenkor. 

Talán érdekelni fogja az olvasót a bakovári francia 
kolónia további sorsa is. Fájdalom nem egy okuk volt 
megbánni, hogy oly hamar elszakították a köteléket, mely 
őket új hazájokhoz fűzte, a régiért. Viszontagságaik, szen-
vedéseik története attól a perctől, melyben Franciaország 
határait újra megpillantották, kész regény, de nem e cikk 
feladata erre kiterjeszkedni. Az amnestia határideje letelt 
volt már, mire Svájcig érkeztek, ott kellett megint vesz-
tegelniük, várva a direktóriumhoz intézett kérvényök sor-
sának eldölését, melyre soha sem kaptakegy sor választ 
sem. Néhányan utoljára mégis visszalopóztak egy vagy 
más uton. de a vérpad gyilkos keze folyton ott függött 
fejők fölött. Mennyi rettegés, rejtőzés, erdőkben, barlan-
gokban, hány kikoldult darab kenyér, melylyel csak alig 
bírják táplálni éhező családjaik életét ! A magyarországi 
emigráció egyik tagját, a fiatal Millot-t. Bizotban fokják 
el a csendőrök, hol egy földműves szolgálatába szegődött 
s csak nagy bajjal kerüli ki a forradalom boszúját. 

Végre a rémuralom a fructiddor 18-iki forradalom-
ban (1797) kiadta utolsó mérgét. Most már békébén, biz-
tonságban taposhatták a hónuktól annyi időn át elszaka-
dottak a haza szent földjét. De mihez kezdeni ? A nyomor 
mindenütt ott volt sarkukban s a bakovári kolónia feje 
és vezére, Charjes Mougin, a ki több mint 100 ezer 
frank értékű földbirtokot áldozott fel hitéért, a ki gond-
talan jóllétre talált egy lovagias és résztvevő idegen nem-
zet ölében, most otthon saját kezével volt kénytelen ka-
pálni csekélyke bérbe vett földjét, míg gyermekei napszámba 
jártak, hogy hozzájárulhassanak ifjabb testvéreik és meg-
vakult nagynénjök eltartásához. De így se vergődhettek 
zöld ágra. teljesen eladósodtak s mikor a sokat szenve-
dett ember örökre lehunyta szemeit, még a szalmazsák, 
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melyen kiterítve feküdt, sem volt az övé. Hat so/u volt az 
egész háznál; olajat vettek rajta ravatala kivilágítására s 
50 frankot kértek kölcsön temetésre. 

Csak a temetés után néhány nappal, harminc évre 
a hazatérés után, állapították meg törvényben, 1.827 ápril 
27-én az emigráltak kárpótlását. így jutott Mougin öz-
vegye is 18 ezer frankkoz, melylyel legalább élete hátra-
levő néhány napjára tisztességes megélhetést biztosíthatott 
magának s felnevelhette gyermekeit, kik közül egyik leány 
a besangoni zárda superiorja lett, a legifjabb fiú pedig 
még a hatvanas évek végén is előkelő közigazgatási tiszt-
séget viselt, s utolsó napjáig kegyelettel emlékezett csa-
ládja második hazájára, a magyar Bánát dús rónáira. 

Várnai Sándor. 

B E L F Ö L D . 
Irodalmi társaságunk pápai vándorgyűlése. 

A MPiT-nak ama régebbi vágya, hogy az ország 
nagyobb városaiban vándorgyűléseket tartson, a pápai két 
protestáns egyház ügybuzgósága által végre teljesült. Első 
vándorgyűlésünk a dunántúli protestantismus egyik régi 
központjában, Pápa városában e hó 19-én nagy érdeklő-
déssel, lelkesen, hangulatosan folyt le. Nem voltunk nagyon 
sokan, de főleg a dunántúli részekből elég számosan. A 
távolabbi helyekről Kolozsvár, Kassa, Debrecen, Budapest 
voltak képviselve, a közelebbiek közül Pozsony, Komárom, 
Sopron, Veszprém és környéke. Ott voltak: Gyurátz Fe-
renc és Antal Gábor püspökök, Hegedűs Sándor, Szilassy 
Aladár, Ihász Lajos, Saáry Lajos gondnoknok, Szekeres 
Mihály, Varga Gyula, Laucsek Jónás esperesek; Poszvék 
Sándor, Tóth D., Masznyik Endre, Csiky Lajos, Szőts Far-
kas, Bancsó Antal, Szabó Aladár, Kecskeméthy István, 
Németh István, Horváth József, Kiss József, Stromp László, 
Baífai Sándor, Jausz Vilmos stb. theol. tanárok. Kiss 
Gábor, Bévész Kálmán, Zoványi Jenő, Lévay Lajos, Szabó 
Zsigmond, Földváry László, Vargha László, Baksányi 
Károly, Mezey János, Szili Lénárd, Nagy Kálmán, Payr 
Sándor, Fülöp József, Demjén Márton, Mód Lénárd, Hof-
bauer Pál, Komjáti János, Tompa Mihály, Matisz János, 
Balla Dezső, Győri János, Vikár Vince, Jakab Pál, Sere-
gély Béla stb. lelkészek; Kapy Gyula, Szováthy Lajos, 
Kiss Ernő, Antal Géza, Borsos István, Faragó János, Het-
vényi Lajos, Gáti Zoltán, Kapossy Lucián, Bépay Dániel 
stb. középiskolai tanárok; a város és vidék intelligentiá-
jának számos tagja; több segédlelkész, néhány tanító, a 
a főiskolai ifjúság, a budapesti, soproni, pozsonyi theol. 
akadémia néhány hallgatója; s végül, a mit legelőször 
említhettünk volna, a városból és vidékéről fényes női 
közönség. 

Kedden május 18-án este ismerkedésre ültünk össze 
a messzebbről jött vendégek a Griff-szállodában. Voltunk 
vagy negyvenen. Itt megállapodtunk abban, hogy másnap 
a közgyűlés előtt konferenciát tartunk a vita és határozat 
alá kerülő tárgyak megbeszélése végett. Azután kedélyes 
felköszöntőkkel fűszerezett ismerkedés folyt úgy tiz óráig. 

Igen jó benyomást tett a vendégekre, hogy a két egyház 
püspöke, Gyurátz F. és Antal Gábor is megjelentek az 
estélyen, kiket és Szilassy Aladárt, ki egymaga képviselte 
a világi elemet, lelkes felköszöntőkben üdvözöltek. 

Gyűlés napján 8—9-ig konferenciáztunk a főgim-
názium kisebb dísztermében, hol elég; hamarosan megál-
lapodtunk a tanácskozás módjára, s a hozandó határoza-
tokra nézve. Az előértekezletet Gyurátz püspök nyitotta 
meg és Szöts Farkas titkár terjesztette elő a magyarázatos 
bibliára vonatkozó bizottsági és választmányi javaslatokat. 
Ezek felett érdekes eszmecsere fejlődött ki, melyben részt 
vettek Szabó Aladar, Csiky Lájos, Stromp László, Gyu-
rátz F. és mások. Az előértekezlet valóban hasznosnak 
bizonyult és elejét vette annak, hogy a nagygyűlésen hosz-
szas és hevesebb vita kifejlődjék. 

Az előértekezletről templomba vonultak a társaság 
tagjai, kik ott immár fényes közönséget találtak, mely 
zsúfolásig megtöltötte a torony nélküli elrejtett templomot, 
a protestantismus egykori elnyomatásának eme beszédes 
tanújelét. Erőteljes közéneklés után Antal Gábor dunán-
túli ref. püspök imádkozott és prédikált. Pál I. Kor. XII. 
4—5. és 7—8. versei alapján magas történet- és vallás-
bölcsészeti színvonalon alkalmazta az apostoli igéket az 
irodalmi társaságra, melyben szintén különbözik s kegyelmi 
ajándékok, de egy a Lélek, a Jézus Krisztus evangéliuma; 
különbözők a szolgálattételek, de egy az Úr, t. i. az igaz-
ság ; és mindenkinek adatik lélekerő közhaszonra. A beszéd 
kissé hosszú volt és talán igen elvont, értekezésszerü, de 
tartalmas gondolataival, nyomós fejtegetéseivel oktatott és 
eszméltetett. A prédikáció a közgyűlés határozatából a 
Protestáns Szemlében lesz olvasható. 

Istenitisztelet után a főgimnázium dísztermébe özön-
lött a közönség, mely ezt a nagy helyiséget a szorongásig 
megtöltötte. A társaság tagjai közel százan voltunk, a 
vendégközönség néhány száz főből állott. A város és vidék 
intelligentiája felekezeti különbség nélkül szépen volt kép-
viselve, közte a hölgyvilág igen tekintélyes számban. A 
vegyeskar (női és férfi tagokból erre az alkalomra ala-
kulva) által Gáthy Zoltán vezetése alatt szabatosan elő-
adott himnusz (Bartalus István szerzeménye) áhítatra ger-
jesztőleg hatott a megjelentekre. Ének után fölcsendült 

Gyurátz Ferencz püspök érces hangja, ki mint a 
Társaságnak újonnan választott elnöke, most először ve-
zette a tanácskozást. Tartalmas elnöki megnyitójában 
először azt az igaz és időszerű gondolatot domborította 
ki, hogy a M. P. I. T. irodalmi téren azt a missziót van 
hivatva betölteni, a minek az egyház szolgál a maga 
templomaival és iskoláival; azután arra mutatott rá, hogy 
ez a társaság a prot. egyházak közös céljaiért fárad s a 
hitben és szeretetben való protestáns életközösséget és 
testvériességet ápolja a sajtó eszközeivel. A tetszéssel fo-
gadott megnyitó beszéd szintén a Protestáns Szemlében 
fog megjelenni. 

A társaság múlt évi működését Szöts Farkas tár-
sulati titkár ismertette abban a jelentés keretében, mely 
lapunk mai számában olvasható. E jelentés kapcsán el-



határozta a közgyűlés, hogy Hegedűs Sándor másodelnök-
nek a Koszorú-füzetkék anyagi támogatásáért jegyzőkönyvi 
köszönetet szavaz; hogy a Koszorú-füzetkék terjesztése 
körül buzgólkodó papságnak köszönetét és elismerését 
nyilvánítja s felkéri az összes lelkészeket, valamint 
a tanítókat, a világiakat és a nőket, szóval az egész 
protestáns társadalmat, hogy e hasznos és hitépítő füzet-
kék terjesztését előmozdítani szíveskedjenek. — A mono-
gráfiákra vonatkozólag határozatba ment, hogy ebbe a 
könyvsorozatba lehetőleg hazai tárgyú egyháztörténeti 
eredeti művek adassanak ki. — A »Házi Kincstári- soro-
zatnál Masznyik Endre indítványára, melyet Zoványi Jenő, 
Csíky Lajos és Szabó Aladár is támogattak, egyhangúlag 
kimondatott, hogy ebben a sorozatban lehetőleg a régi 
magyar áhitatossági klassikus művek bocsáttassanak közre, 
vagy olyan eredeti művek, melyek a hitépítésnek és hit-
szilárdításnak igazi remekei. — A taggyűjtést és a tag-
sági kötelesség pontos teljesítését a tagoknak szívére 
kötötte a közgyűlés. — Báró Radák Ádám emlékét jegyző-
könyvileg örökítette meg. Végre örömmel vette tudomásul 
a közgyűlés, hogy a gyűlés folyamán 15 új tagja jelent-
kezett a Társaságnak, köztük két alapító is, névszerint 
özv. Ajlcaij Imréné és Ihász Lajos. 

A választmány előterjesztései során a pénzügyi 
bizottság által megejtett számvizsgálat alapján közgyűlés 
köszönet és elismerés nyilvánítása mellett Bendl Henrik 
pénztárnoknak a felmentvényt megadta, a f. évre javasolt 
költségvetést 5997 frt 92 kr bevétel és 5905 frt 50 kr 
kiadás előirányzása mellett elfogadta; a hátralékok kimuta-
tását elrendelte, a hátralékosokat megsürgette, hogy tag-
díjaikat fizessék be. 

Majd a magyarázatos biblia ügyében készített s a 
választmány által elvben már elfogadott tervezet került tár-
gyalás alá, melynek szövege lapunk múlt számában olvas-
ható. Az egyhangúlag hozott megállapodás lényege az. 
hogy adassék ki először egy bőséges bibliai lexikon, mely 
magában foglalja a bibliában előforduló összes neveknek, 
tárgyaknak, fogalmaknak és személyeknek encyclopá-
dikus magyarázatát. Ez az esetleg illusztrációkkal is ellá-
tott mű a lelkészeknek nélkülözhetetlen bibliai kalauzul 
szolgálna, az egyház tagjainak pedig kitűnő segédkönyv volna 
a biblia helyes megértéséhez. Ez volna a magyarázatos 
biblia első része. 

A második rész két kötetben javított fordítással 
kapcsolatban magában foglalná a biblia eszmei vagy tar-
talmi magyarázatát, az Istenigéje vezérgondolatainak tömör 
feltüntetését. — A közgyűlés a tervezetet egyhangúlag 
elfogadta és kimondotta, hogy a kivitel bizassék a vá-
lasztmányra, oly módon, hogy a titkár által foganatosí-
tandó előzetes tudakozások alapján a választmány állítsa 
össze a szerkesztőséget (a dolgozótársak névsora), válaszsza 
meg a munka szerkesztőjét, és kezdesse meg a munkát; 
a fedezetre nézve pedig, a tervezet és költségvetés rész-
letes kidolgoztatása után, a magánosok és testületek, az 
egyházmegyék és kerületek, a gyülekezetek és tanintéze-

tek körében az egész munkára gyűjtsön pénzt, aláírásokat 
előfizetéseket, segélyeket. 

A tanácskozások befejeztével, öt percnyi szünet után 
a felolvasó ülés vette kezdetét. 

Révész Kálmán kassai lelkész röviden, de érdekesen 
Czeglédi István kassai papról tartott felolvasást, melyben 
Czeglédi csupán származását és családi viszonyait hozta 
tisztába. E pontokon az eddigi életírók több rendbeli téve-
déseit kijavította. A helyes történeti kritikával készült s 
tetszésben részesült felolvasást szintén a Protestáns Szemle 
fogja közölni a júniusi füzetben. 

Majd Bancsó Antal soproni theol. tanár elegáns 
alakja jelent meg a felolvasó asztalnál. Az úgynevezett 
autonom erkölcsiséget vagy vallástalan morált ismertette 
részletesen, bírálta alaposan és az evangéliumi vallásos 
morál tiszta fényénél nagy tetszés kíséretében oda kon-
kludált, hogy erkölcsiség vallás nélkül nem állhat fenn s 
tiszta és erőteljes erkölcsiség csak a Jézus Krisztus val-
lásában van, Ez is a Szemle júniusi füzetében lesz ol-
vasható. 

A felolvasások végeztével Hegedűs Sándor másod-
elnök mondott rövid, de gyújtó hatású, mert eszmékben 
igaz, előadásban lelkes elnöki zárszót. Hatalmas beszéde, 
melyet viharos éljenzés és taps gyakran félbeszakított, 
szintén a Protestáns Szemlébe kerül, de lapunk mai 
számában is olvasható. 

Az ülést a Kölcsey Himnuszának eléneklése fejezte 
be, melyet a vegyeskar az ifjúsági zenekar kíséretével 
erőteljesen és szabatosan adott elő, a közönség pedig 
állva és áhítattal hallgatott. 

Két óra felé járt az idő, mikor a templomban 9 óra-
kor, a díszteremben % 11-kor kezdődött ülés véget ért. 
Ekkor a társaság férfi tagjai, közel százan közebédre 
gyűltünk a Griff-fogadó nagytermében. Hangulatos, ízletes 
ebéd volt, magas színvonalon maradt felköszöntőkkel,: Ő 
Felségére (Gyurátz F.), a Társaság elnökségére (Antal Gábor) 
a Társaság tagjaira (Mészáros Károly, Pápa város polgár-
mestere), a pápai közönségre (Hegedűs Sándor), Antal 
Gáborra (Masznyik E.), a közgyűlésen közreműködőkre 
(Zoványi Jenő), Szőts Farkas titkárra (Szekeres Mihály), 
a világiakra (Révész Kálmán), a nőkre (Bancsó Antal), 
Hegedűs Sándorra (Csíky Lajos), a nem protestáns vendé-
gekre (Gyurátz F.), a két egyház testvéries együttmű-
ködésére (Szabó Aladár). A felköszöntők sorát Hegedűs 
Sándor zárta be hatásos beszéddel, melyben konstatálta 
a gyűlés szép sikerét, közben pedig Szőts Farkas titkár 
olvasta fel a távollevők üzenetét, üdvözletét, táviratait. 
Üdvözletet küldtek: Szász Károly, Zsilinszky Mihály, a 
a sárospataki tanári kar, dr. Szlávik Mátyás, Thúry 
Etele stb. 

Délután öt órakor, vagy 45—50 tag jelenlétében 
tanulságos belmissziói értekezlet tartatott, melyen Szekeres 
Mihály esperes elnöklése és Borsos István főgimn. tanár 
jegyzősége mellett, Gyurátz Ferenc és Antal Gábor püspö-
kök is részt vettek. Tartalmas és termékeny eszmecsere 
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folyt itt az egyházi élet belterjesebb fejlesztésének módo-
zatairól és eszközeiről. Lefolyásáról és megállapodásairól 
részletes tudósítást adunk a naplószerű értekezleti jegyző-
könyv közzététele útján. Tudósító. 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
A közgyűlés külső keretét röviden így rajzolha-

tom meg: 
Tartott május 18 - 22. napjain. Elnökök voltak Kiss 

Aron püspök és gr. Dégmfeld József főgondnok. Jegy-
zők: Tóth Sámuel, Elek Lajos, Farkas Antal, dr. Baczoni 
Lajos. A két első napon — szokás szerint — tömeges meg-
jelenés és nagyobb fokú érdeklődés mutatkozott, azután a 
napokkal együtt fogytak a gyűlés alkotó elemei és az érdek-
lődés fokról-fokra csappant a kevésbé fontos tárgyak iránt. 

Tárgy volt bőven (a programm 207 pontbol állott), 
de a melynek legnagyobb részén az előadók javaslatai 
alapján, vita nélkül surrantak el. Egy pár fontosabb kér-
dés mégis oly tárgyilagos és magas elvi alapon álló vitát 
eredményezett, hogy azt gyönyörűség volt hallgaini. így 
pl. a komáidii egyház fölterjesztése a lelkész választás 
ügyében. Első helyen említem, mert az egyetemes magyar 
ref. egyházat érdekli. 

Hát mi is az a komádii ügy. Az hogy ez az egy-
ház egyhangúlag meghívott egy papot, a kit az erdélyi 
egyházkerület elnöksége első osztályú lelkészi állásra 
képesített, de a mely képesítettségét a nagyszalontai egy-
házmegye nem ismerte el, ennélfogva a választást meg-
semmisítette. Minthogy épen a napokban hasonló eset 
fordult elő Kőrös-Ladányban is, s minthogy sokan azt 
panaszolták, hogy a lelkészi minősítés tekintetében a Ki-
rályhágón innen sincs meg a szükséges egyöntetűség, 
e tapasztalatok után és a komádii panaszolt concrét eset-
ből kifolyólag a kérdéshez legjobb tudásuk szerint sokan 
szólottak s ajánlottak gyógyszereket. Főképen gr. Tisza 
István alapos fejtegetései találtak visszhangra s az ő javas-
latát fogadta el a közgyűlés, mely szerint a komádii con-
crét esetre vonatkozólag a kerület nem határoz, hanem 
a határozatot^ fentartja az illetékes egyházi biróság szá-
mára, az egységes minősítés ügyében pedig feliratot intéz 
a conventhez. 

Második, hosszú és nagy vitára okot adó tárgya 
volt a gyűlésnek a főiskola szellemi és anyagi ügyeinek 
vezetésével megbízott permanens küldöttség ismeretes ja-
vaslata a debreceni kollégium tanárainak fizetésrendezése 
ügyében. A gazdasági tanács elhalasztási végzést hozott 
s ennek akadtak pártolói a gyűlésen is (Kiss Albert. Széli 
Kálmán, dr, Baksa Lajos, György Endre), a szónokok ós 
a gyűlés többsége azonban a szellemi és anyagi ügyeket 
intéző bizottság, nem különben a gazdasági tanács kisebb-
ségének javaslatát fogadta el. melyet a gazdasági tanács 
jegyzőkönyvének felülvizsgálására kiköldött bizottság is 
hathatósan ajánlott. Az elfogadott s a debreceni főiskola 
életében szinte korszakosnak mondható végzést lapunk 
»Iskola* rovatában egész terjedelmében közöljük eszmél-
kedés és példaadás végett is. A javaslat jogerőre emelé-
sében oroszlán része van gr. Dégenfeld Józsefnek s mel-
lette Joó István gimn. felügyelőnek, Márk Endre főiskolai 
ügyésznek és az egyházkerületi gyűlés tagjai közül a jövőbe 
látó, lelkes férfiak egész táborának. A határozat értelmé-
ben, az egyházkerületi tanügyi bizottság e hó 21-én a 
főgimn. és képezdei tanárok felét (7 és 3) azonnal be is 
osztotta a második fizetési fokozatba (1400 frt). 

Hosszabb időt vett igénybe a gyűlésen s némi csatá-
rozást provokált a nagyváradi leányinternátus kérdése. 

Abban nem volt eltérés, hogy e felekezeti szempontból, 
oly exponált helyen, három egyházmegye által tervelt 
intézet mielőbb létesüljön, abban sem, hogy az egyház-
kerület által e célra megajánlott 10,000 forintból 6000 frt 
azonnal folyóvá tétessék, csak a miatt aggodalmaskodtak 
némelyek, hogy az egyszersmindenkori segély mellett kért 
állandó évi 1000 frt megszavazása nem fog-e elbírhatat-
lan terhet róni örökidőkre a kerület nyakába? Végre 
elfogadták Tisza Kálmán azon közvetítő indítványát, 
melyszerint az 1000 frt segély egyelőre csak egy évre 
szavaztassék meg. Az internátus ilyen módon a jövő szep-
temberben megnyílik. 

Érdekes és praecedens nélkül álló tárgya volt a 
gyűlésnek /Nagy Bálint h.-m.-vásárhelyi polgári iskolai 
igazgatónak azon kérelme, hogy adassék vissza neki lel-
készi jellege, melytől, az unitáriusokhoz való pártolása 
miatt a conventi biróság ezelőtt 10 évvel megfosztotta. 
Azóta azonban megbánván akkori tettét s kálvinista hit-
hűségének szóval és tettel számos jelét adván, úgy a 
h.-m.-vásárhelyi lelkészek, mint a békés-bánáti egyház-
megye kérelmét ajánlólag terjesztette fel a kerülethez. 
Beható eszmecsere indult meg a kérelem fölött, végre is 
abban állapodtak meg, hogy a kerületnek nem állván ha-
talmában. a lelkészi jelleg visszaadása, egyenesen fölter-
jeszti a kérvényt elintézés végett a konventhez/ 

A közigazgatási ügyek hosszú sorozatában rendkívül 
lelkesen fogadta a kerület lángbuzgalmű főgondnokának 
azon indítványát, hogy a szegény lelkészek segélyezése 
ügyében, mivel a szükség égető és nagy, sürgősen és gyö-
keresen intézkedjék a kerület és hogy arra állandó alapot 
létesítsenek. A bajaink és panaszaink egyik főforrásának 
megszüntetését célzó indítványt azon meghagyással adták 
ki az egyházmegyéknek, hogy véleményüket már az őszi 
közgyűlésre terjeszszék be. 

Ugyancsak lelkes fogadtatásban részesült gr. Degen-
feld Józsefnek azon eléggé nem méltányolható fáradsága, 
hogy maga személyesen vizsgálta át az egyházkerületi 
pénztárt, és tett arról jelentést 

Az érmelléki, szatmári, bihari és felső-szabolcsi egy-
házmegyék a lelkészi nyugdíjintézet sürgős felállítását 
kérték. A kérelmet Tisza Kálmán úgy üdvözölte, mint 
megjavult felfogás eredményét s az ő felszólalása után az 
egyházkerület is sürgeti a konventnél a lelkészi nyugdíj-
intézet mielőbbi felállítását. 

A debreceni és alsó-szabolcs-hajdúvidéki egyházme-
gyék azon indítványát, hogy az 1893. évi XXVI. t.-cikk 
olyképen módosíttassék, hogy a tanítói korpótlékokhoz az 
állam a prot. autonomia sérelme nélkül járuljon, a ke-
rület szintén fölterjeszti a konventhez. 

A bihari egyházmegye azt indítványozta, hogy e 
kerület felső- és középiskoláiban, valamint leánynevelő-
intézeteiben a lelkészek és tanítók gyermekei tandíjat ne 
fizessenek. Véleményezés végett kiadták az indítványt a 
tanügyi bizottságnak. 

A debreceni egyházmegye vallássérelmet jelentett be 
a debreceni róm. kath. plébánia, recte dr. Wolaffka Nán-
dor hírhedt hittérítő, hazátlan püspök ellen a ki öt leányt 
bejelentés nélkül, négy egyént pedig egyszeri bejelentés 
után bevett a maga juhai közé. A sérelmet orvoslás vé-
gett a konventhez terjesztették föl. 

A vallástanárok képesítésére vonatkozólag kötelező 
szabály gyanánt kimondotta a közgyűlés, hogy csak azon 
theologiai akadémiát végzett egyének alkalmazhatók közép 
iskolai vallástanárokul, a kik mindkét lelkészképesítési 
vizsgálaton jeles általános osztályzatot nvertek vagy theo-
logiai magántanári oklevelet szereztek. Megengedte a köz-
gyűlés, hogy indokolt szükség esetén tanítónőkül kisded-



óvónők alkalmaztassanak, de ezek akkor két év alatt 
kötelesek tanítónői oklevelet szerezni. 

Az anydkönyvvezetés ügyében azt kivánta a köz-
gyűlés, hogy f z illető közegek utasíttassanak, mutassák 
be azon szerződések hiteles másolatait, melyek a szüle-
tendő gyermekek vallására vonatkoznak. 

A középiskolai felügyelőséget, mint szervezett állást, 
a kerület beillesztette a maga alkotó elemei közé, a mi-
kor György Endre indítványára kimondotta, hogy a gyű-
lésen a felügyelőnek nemcsak szavazati jogot ad, hanem 
természetszerűleg őt tekinti és nevezi ki a középiskolai 
ügyek előadójának. Véglegesen határozott elvalahára a 
gyűlés a középiskolai felügyelőnek mindeddig függőben 
lévő nyugdíja ügyében is elfogadván a debreceni tanári 
kar javaslatát, inelyszerint a felügyelő a debreceni főis-
kolai nyűg- és gyámintézetének tagjául tekintetik, ha a ke-
rület 300 frtot s az egyes iskolák növendékei fejenként 
20 krt fizetnek be 20 évig e célra. 

Az iskola ügyeket, alapos előkészítés és javaslat 
mellett gyors egymásutánban tárgyalta le a gyűlés. Emlí-
tésre méltók: a h.-nánási és karcagi gimnáziumok tovább-
fejlesztése államsegélylyel. A kérvényeket a konventhez 
terjesztették. A kisújszállási főgirnn. bemutatta az álam-
mal kötött végleges szerződését. Megerősíttetett. Úgyszintén 
jóváhagyták a m.-szigeti líceumnak az államsegélyre vonat-
kozó szerződését, mely 18 ezer forint évi és 40 ezer 
forint egyszersmindenkori államsegélyről szól. Elfogadta s 
élet beléptetni határozta a kerület a tanügyi bizottság által 
benyújtott igazgatótanácsi szervezeti szabályokat, melyeket 
annak idején főbb vonásokban e lap is ismertetett. 

Az iskolaügyekből a legnagyobb részt, mint mindig, 
úgy most is a debreceni kollégiumra vonatkozó kérdések 
és fölterjesztések foglalták le. 

Mindenekelőtt kimondotta a kerület, hogy az egye-
temes konvent határozata értelmében tanítóképezdéjében 
a német nyelv tanítását a jövő évtől kezdve annyival inkább 
kötelezővé teszi, mert maga is úgy van meggyőződve, 
hogy a felekezeti tanítóknak képzettség tekintetében az 
államiaké mögött maradni nem lehet. 

Az igazgatók részletes jelentéseinek meghallgatása 
után elfogadták az 1897/98 évi lapunk által ismertetett 
költségvetést azon hozzáadással, hogy az angol bankban 
elhelyezett tőkéket vegyék ki és magasabb kamattal gyü-
mölcsöztessék s a pénzintézetektől legalább 4'/2 % kamat 
eszközöltessék ki. Továbbá, hogy Debrecen várost kérjék 
föl a büntető jogi tanszék javadalmának a tényleges vi-
szonyokhoz mért fölemelésére. Egyben elismerő köszönetet 
szavaztak Debrecen városának a főiskola iránt tanúsított 
áldozatkészségeért. 

Két új főgimnáziumi tanszék felállítását is kérte a 
tanügyi bizottság, de a kerület egyelőre a mostani állapot 
fentartását határozta el. 

Özv. Soltra Álajosné halála felett részvétét jegyző-
könyvileg nyilvánítja a kerület. Ő férjével, a volt ráckevei 
pappal, egyik nagy alapítója a főiskolának. Halála folytán 
20 ezer frt alapítványnak lép a kollégium tényleges élve-
zetébe. E szép alapítvány 1200 frtot tevő kamatai — az 
alapítólevél értelmében — a kollégium szegénysorsú theo-
logus diákjainak fölsegélésére fordítandók. 

A tápintézet kibővítését a gimn. internátus létesíté-
séig függőben hagyták s erre nézve a gazdasági tanács 
javaslatát kérték ki. 

A főiskolai könyvtári bizottság az anyakönyvtár és 
gyűjtemények kezelésére, rendezésére és gyarapítására vonat-
kozólag egy memorandumot nyújtott be. EnneK alapján 
határozatba ment, hogy 1 a könyvtár nagyobb dotációja 
iránt a gazdasági tanács kerestessék meg, 2. a főkönyv-

tárnok heti óráinak száma hatra szállíttassék le; 3. a 
könyvtár és gyűjtemények körüli teendők elvégzésére több-
féle jótéteményekben részesülő négy akadémiai tanulót 
vegyen még fel a főkönyvtárnok, 4. a nyilvános olvasó-
terem még egy teremmel bővíttet ki, 5. az intézmény 
fentartása és fejlesztése érdekében a kerület Debrecen vá-
rosát fölkéri, 6. ugyancsak kérelmet intéz az egyházi-, 
világi hatóságokhoz, testületekhez, családokhoz, egyesek-
hez, hogy a nemzeti közkincset képező leleteket, érmeket 
emlékeket és a családi levéltárakat megőrzés végett a 
kollégiumi könyvtárba küldjék be és helyezzék el. Mind-
ezek nagyjelentésű határozatok. 

A természetrajzi gyűjtemények rendezése és gyara-
pítása végett is adott be elaboratumot az e tárgyban 
dolgozó küldöttség, melyet elvben elfogadtak s annak 
megvalósításával a gazdasági tanácsot megbízták, de már 
most kimondották, hogy a természetrajzi múzeumnál külön 
praeparatort alkalmaznak és új műszerek bevásárlására 
az eddiginél nagyobb összeget fordítanak. 

Megállapította továbbá a közgyűlés a kollégium min-
den ágára kiterjeszkedő egységes igazgatótanács szerve-
zetét és rendszabályát. A tanácsot az őszi gyűlésen al-
kotják meg. 

A közgyűlés a kollégiumra vonatkozólag a követ-
kező választásokat tette: 

A gimnáziumi német-latin nyelvi tanszéken, okleveles 
pályázó hiányában, egy évre helyettes tanárul alkalmazza 
még Kecskeméthy M. Lajost. A tanítóképezdei ének- és 
zenetanári tanszékre pályázatot hirdetnek (1200 frt törzs-
fizetés, 200 frt lakbér, 100 frt ötödéves pótlék); a gya-
korló iskola tanítójává megválasztották 26 pályázó közül 
Kiss György h.-szoboszlói tanítót; Márk Endre ügyész 
helyére a gazdasági tanács tagjául Széli Farkas, táblai 
tanácselnököt s ismert történetbúvárt; a főiskola szellemi 
és anyagi ügyeit intéző bizottságba : Horthy Istvánt, 
Zsigmond Sándort és Görömbey Pétert. 

Végül meg kell még emlékeznünk Tóth Sámuel 
egyházkerületi főjegyzőnek e lap mult számában már em-
lített lemondásáról, mely a gyűlés tagjait mélyen megha-
totta. E meghatottságnak Tisza Kálmán adott megfelelő 
hangot, kifejtvén, hogy egészségi állapotára vaió tekintet-
ből csakis az iránta érzett tisztelet és szeretet bírhatja 
reá a gyűlést lemondásának elfogadására. Az iránta érzett 
elismerést s köszönetet tolmácsolták még elnöklő főgond-
nokon kívül Szabó János esperes és Horthy István gond-
nok. A derék férfiút kiérdemelt nyugalmába mindenki 
tisztelete, elismerése, köszönete, szeretete, áldása kiséri. 
Nevére a kerület alapítványt tesz szegénysorsú theologu-
sok jutalmazására. Állásának betöltésére a szavazást el-
rendelték. 

Alföldi. 

R É G I S É G E K . 
Fogarasi Pap József emlékéhez. 

(Folytatás.) 

Megmondom pedig még előre, hogy senki én tőlem, 
mint a ki ilyen helyen soha többé nem forgottam, ne 
várjon füleket csiklándoztató az ékesen szólásnak mes-
terségesen épült, vagy elmét frissítő oratiót, hanem míg 
a feltett nevezetes kérdésről nem annak méltósága sze-
rént, hanem elmémnek gyengeségéhez képest beszélgetek 
és tanítványi kötelességemet megmutatom, szenvedjetek el 
engemet békével. 



Egy nagy ember, derék ember nevezete nem más-
nak adatik, hanem olyannak, a ki egyéb elmű élesztő és 
füleket gyönyörködtető tudományokon kívül magát kivált-
képpen még az oskolában megismerni megtanulta; nem 
annyira akar láttatni az emberektől derék embernek, mint 
valósággal annak lenni; tanul, de nem azért, mintha a 
tudósok nevén külső rangján kapna, hanem hogy azt a 
gyönyörűséget, mely a tudományból nyilván származik, 
tudja becsülni; a vallással nem úgy él, mint a köntös-
sel, hogy azt a mikor akarja, cserélgesse, nem azért ve-
szi be, hogy jobbat nem kap, avagy hogy anélkül lenni 
szégyen volna, de e mellett annak természeti valóságát 
a szívben helyhezteti, nem az agyvelőben. Legelsőbben is 
megtanulja magának tanácsot adni, hogy tudhasson aztán 
valaha másokat is oktatni; a maga indulatain uralkodik 
először, hogy úgy másokat is, kik valaha alatta lésznek, 
tudhasson igazgatni; nem tészen addig senkinek is eleibe 
törvényt, parancsolatot, mig maga elsőbben el nem pró-
bálja, vagy meg nem gondolja, micsoda haszna lenne annak, 
ha másvalaki neki hasonló állapotban parancsolná. Nem 

- lépik ki addig házából külső dolgok igazítására, elrende-
lésére, míg előbb a maga házának dolgát jórendbe nem 
szedi, ne hogy midőn mindenek kívülről dicsérnék belső 
állapotját házának megszólják. Ha ki mégyen az emberek 
gyülekezetibe, ott a barátságot minden szineskedés nélkül, 
az igazságot személyválogatás nélkül gyakorolja, a na-
gyokat úgy becsüli s azoknak érdemeket úgy adja meg, 
hogy a kisebbeket is a magok érdemlett tisztességektől 
meg nem fosztja; a nagyokkal úgy társalkodik, hogy 
egyszersmind az alacson sorsúakhoz is leereszkedik; min-
deneket nem annyira a maga, mint a közjónak előmoz-
dítására cselekszik, sőt másokat is arra int, arra tanít. 
Mindezeket pedig nem csak szóval mondja, hanem pél-
dájával is bizonyítja, életével és minden cselekedetével 
erősíti. A ki így viseli magát, megérdemlette a nagy és 
derek ember nevesetet. 

Kicsin titulus, kevés szóból álló diploma, mégis igaz 
az, hogy a ki ezt elnyerte, annak vagyon akár kihez is 
audientziája, bátorságos bemenetele. A ki ezzel bír, az 
olyan aranykolcsos, melylyel nemcsak a földi királyoknak 
palotájukba, hanem az ég királyának lakó helyébe, resi-
dentriájába is bátran bemehet. Hasonlíthatom az olyant, 
sőt méltán eleibe tehetem, akármily arany gyapjas vitéz-
nek is. Igaz ugyan nem a mostani világ geniusához, 
Ínyéhez készíttetett titulus ez, de - mondhatom, hogy ha 
ezt pénzen meg lehetne vásárolni, kész volna sok ember 
mindenét, valamije vagyon, érte adni, és akármely helyet 
is Vasárhelylyé tenni. Ugyanis a ki méltán él ezzel a 
titulussal, az olyan Camerarius, Gonsiliarius, Thesaura-
rius, Magnifícus, Iilustris, Spectabüis: a királyoknak belső 
kamarássa, főtanácsossá, kincstartója, Nagyságos és igen 
Tekintetes lehet, csakhogy itten a névvel az életnek is 
meg kell egyezni, nem úgy, mint szokás némelyeknél, hogy 
mikor a szép neveket kiválogatják és hol Pius, hol Innocen-
tius és Bonifacius névvel szeretik hivattatni s azonban, 
ha életeket s cselekedeteket megnézi az ember, azt gon-
dolná, hogy szokás nálok s talán esküvéssel tett kötelezés, 
hogy nevekkel ellenkező életet éljenek; mert azon venné 
az ember észre, hogy a Piusból Impius az Innocentiusból 
Nocentius, Bonifaciusból Malefacius, sőt Tiberiusból Bibe-
riusok és Bonosusból, hogy úgy szóljak merő Malosusok 
lettenek. A derék ember, egy valóságos Nagyember pedig 
nem úgy cselekszik, hanem élete megegyez nevével, szája 
szivével, példás kegyességével s ritka virtusival megbizo-
nyítja, hogy ő azt a nevet megérdemlette és a világ a 
maga tiszteletét ezen névvel együtt reá nem rossz helyre 
vesztegette. 

Igaz ugyan, e világ sokszor megbotlik s azt tartja 
derék embernek, a ki a kevés ideig tartó hizelkedés mes-
terséégt jól tudja, magát azzal másoknak intimálja, ked-
vébe beejteni megtanulta; a ki a soha meg nem elégedő 
irigységnek azzal tud áldozni, hogy a mások életéről hal-
lott, vagy hamisan költött hüleleteket befúrja, a szemte-
lenséggel együtt járó s szóbeli vagdalkozás mesterségét 
jól tudja, a humanitással, emberséggel együtt nem lakható 
megszólást régtől fogva gyakorolja, a politikusoknak ezen 
átkozott reguláját: divide et vincas az embereknek hűeket 
egymással eltorzítván, szerencséjeket felforgathatod, régtől 
fogva practizálja; hagyja, felejti a mások javát, a magáét 
vagy lehet vagy nem, munkálódjon, a Machiavellus ve-
szedelmes tanácsát megfogadta: Videare bonus, videare 
justus, ha nem lehetsz, elég az is, láttassál jónak, lát-
tassál igaznak. Azt tartja e világ derék embernek, a ki 
a mások ítéleti után kész hajolni, azzal nem ellenkezik, 
a külső illendőséget megtartja, nem hajtván néha semmit 
is lelkének dolgára, a kényes gusztusoknak való ezer meg 
ezer módikat observálja, rendre jól követi, magát a világ-
hoz szabja, ahoz alkalmaztatja, úgy hogy e világon sok-
szor nagyobb légyen dicséreti s keleti egy bolondnak, 
mint egy filosofusnak; mert ha egynemű mulatságba vagy 
lakodalmi gyülekezetbe egy filosofus bemenne, legottan 
mindeneknek kedvek oda lenne; nem tudom micsoda bo-
londságot vinne magával közikbe; de ha azonban egy 
bolond ott megjelenne, szivek, szájok nagy örömmel és 
nevetéssel bételne. 

De egyszer észreveszi a világ balitéletet, sajnálva 
szemléli megcsalattatását, látja, hogy tanítványi, követői 
lenevettetnek, csúfságra másoknak kitétetnek, neki is nem 
kis gyalázatjára lesznek, a képzelt dicsőséget el nem érik 
kevés ideig tartott gyönyörűségeket elveszítik és így a 
kiket egy ideig e világ becsül vala, azokon semmi tisztes-
ség nem marad, nem hagyattatik. 

Ilyen e világ tudományának műhelye s e lészen az 
idejáróknak előmenetele, bére; méltó, hogy itt a praecep-
tor tudományával, a tanító tanítványával egy rangba té-
tessék, gyalázatba estek, sőt mint a Jaliskusok oskola 
mestere, Camillusnak idejében, tanítványaitól hitetlensé-
giért megkorbácsoltassék. 

(Folyt, köv.) Koncz József. 

IRODALOM. 
** »A magyar nemzet története* című nagy mun-

kának ötödik kötetéből az Athenaeum kiadásában most 
jelentek meg az első (107., 108.) füzetek, »Magyarország 
három részre oszlásának története. 1526—1608* címmel. 
Irta Aesády Ignácz. Ez az ötödik kötet Magyarország 
történetének legszomorúbb korszakát tárgyalja, előadva 
Magyarország szétdarabolásának, három részre osztásának, 
a nehéz megpróbáltatásokkal, romboló állami katasztró-
fákkal, a gyászszal, pusztulással,fvérontásokkal és nemzeti 
szerencsétlenségekkel csordultig telt korszak történetét, 
mely az 1526-iki mohácsi vésztől 1608-ig terjed. Ezekhez 
a füzetekhez is szép műmellékletek és érdekes szövegképek 
vannak csatolva. így »Magyar főúri viselet a XVI. század 
második felében* »Buda és Pest ostroma 1542-ben*; 
»Párviadal magyar hadnagy és török bég között* »Helt,ai 
Gáspár krónikájának címlapja« stb. Egyes fűzet ára 30 kr. 
Kapható minden hazai könyvkereskedésben. 



** »A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténetének « most hozzánk érkezett 62/63-ik (kettős) füze-
tével e monumentális munka harmadik kötete befejezést 
nyert. Szalai-Baróti jeles művét újból és újból ajánljuk 
minden rangú és rendű olvasóinknak. A jobbmódúak 
kötetenkint s a szerényebb sorsúak füzetekben szerezhetik 
be könyvtáruk számára. A füzet műmelléklete: »Buda 
viszszavétele 1686-ban« Benczúr e gyönyörű olajfestmé-
nyének színyomatú hasonmása; egy török államokmány 
reprodukciója és Frigyes Ágost szász választó és lengyel 
királynak arcképe, melyet a hatalmas alakú király kor-
társa, Kupeczky J. hazai festőművész festett. A szöveg 
illusztrációi ezek: Pázmány Péter »Kalauzáénak címlapja. 
Gyöngyösi István aláírása. Zrinyi Miklós költői müvei 
1651 -ki kiadásának címlapja. A lőcsei városház tornya. 
Lőcsei ház udvara. Kupeczki János. Mányoki Ádám. Meg-
rendelhető a kiadó Lampel-cégnél Budapesten (Andrássy-út 
21. sz.) 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete « című illusztrált munkából most jelent meg a 81-ik 
füzet, a melyben Gracza György az orosz békealkudozá-
sok megkezdését, a szegedi országgyűlés végső napjait, 
s az 1848. augusztus 3-diki debreceni csatát írja le a 
nála megszokott elevenséggel. A füzet képei ezek: Világos 
tájképe 1849-ben, részlet az 1849. július 31-ikén vívott 
segesvári csatából. A debreceni ütközet 1848/49. augusz-
tus 2-án. — A díszes mű a Lampel-cég kiadványa. 

** Dombi Lajos b.-gyulai reform, lelkész vers-
kötetre hirdet előfizetést. Lesznek benne különböző költe-
mények, melyeket üres óráiban irogatott és nagyrészt 
lapokban tett közzé ez a lelkésztársunk. A kötet terje-
delme 10—12 ív, ára 1 frt, mely Dobay János kiadóhoz 
B.-Gyulára küldendő. Felhívjuk rá a költészet-kedvelők 
figyelmét. 

E G Y HÁ Z. 
A tiszántúli egyházkerületi értekezlet a választ-

mány határozatából szeptember 21-én Szatmártt tartja 
meg ez évi nagygyűlését. 

A sepsi ev. ref. egyházmegye Sepsi-Szentgyör-
gyön tartotta meg tavaszi rendes közgyűlését. Vén Mihály 
esperes esperesi jelentése a gyülekezetek valláserkölcsi, 
tanügyi és anyagi helyzetéről adott számot, míg Józsa 
Sándor h. főjegyző az egyházmegyei tanács működéséről 
olvasta fel a szokásos évi jelentést. Mindkettőt tudomásul 
vették. Majd beható és tárgyilagos vita után az egyház-
kerületi özvegy-árva gyámintézetre vonatkozólag elfogad-
ták a javaslatot, hogy a gyámintézet tartassék fenn ezután 
is eredeti céljában s az igazgató-tanács idevonatkozó ja-
vaslata vétessék le a napirendről. Végül a választások 
rendjén Józsa Sándor erősdi lelkész egyhangúlag főjegy-
zővé, Kolumhán Ferenc s.-szentkirályi lelkész számvevővé, 
Kovács Antal kilyéni lelkész aljegyzővé és közalap keze-
lővé egyhangúlag megválasztatott. 

I S K O L A . 

Iskolai tanulmányutat tettek Debrecenbe e hó 
22—24. napjain a sárospataki papnövendékek Radácsi 
György s három más tanár vezetése alatt. Az érdekes 
kirándulásról jövőre részletes tudósítást közlünk. 

Arany könyv. Dr Duka Tivadar, a hitbuzgóságá-
ról és hazafiságáról ismert kitűnő hazánkfia Londonban 
az eperjesi kollégiumnak 1000 frtot adományozott, mely 
alapítványnak évi kamata felváltva egy theologus joghall-
gató és gimn. ifjú között lesz kiosztandó. Alapító levelé-
ből az ősi főiskola iránti hálás kegyelete s őszinte ragasz-
kodása sugárzik ki. Mint értesültünk, a sárospataki főis-
kolánál is tett hasonló alapítványt. A nemes adomány 
»Duka Divadar alapítvány« nevén fog a kollégiumnál 
kezeltetni. Őszinte elismerés illesse e nemesen gondolkozó 
férfiűt nagylelkű adományáért! 

A debreczeni kollégium tanárainak fizetése 
ügyében az egyházkerület által elfogadott határozati javas-
lat, mely nemcsak máról holnapra, hanem jó hosszú időre 
czelozza a kollégium fejlődésének biztosítását, a következő: 

a) Az akadémia theologiai, jog és államtudományi 
és bölcsészeti szakában az alapfizetés 2000 frt, lakpénz 
400 frt s 5 évenkint öt ízben 200 frtos korpótlék. 

b) A főgimnáziumban és a tanítóképzőn 1200— 
1400—1600 és 1800 frtos alapfizetések, 400 frt lakbér 
és öt évenként öt izben 200 frt korpótlék. 

c) A főiskolai ének- és zenetanár és a főiskolai torna-
tanár javadalmazása: alapfizetés 1000 forint, lakáspénz 
300 frt és öt izben öt évenként 100 frtos korpótlék. A 
főiskolai orvos alapfizetése 1000 frt, lakáspénz 400 fp̂ _ 

2. E javadalmazások tényleges életbeléptetése es 
folyóvá tétele fokozatosan és a következő módozatok 
szerint történik: 

a) Első sorban megadatnak és folyóvá tétetnek az 
Összes most alkalmazásban levő, most is korpótlékra jogo-
sult főiskolai tanárok részére mindazon korpótlékok, — 
a melyek őket akár a debreceni ev. ref. kollégiumban, akár 
megelőzőleg más tanintézeteknél rendszeresített tanszéken, 
megszakítás nélkül teljesített tanári szolgálatuk alapján 
megilletik, egy-egy ötödéves korpótlék egyelőre 100 frttal 
számíttatván. A korpótlékhoz való jogosultság kezdetének 
megállapításánál a segéd vagy helyettes tanári minőségben 
töltött idő számításon kívül hagyatik. Azon tanárokra 
nézve pedig, kik most még lakáspénz helyett természetbeli 
lakást nyernek, a lakással járó föld haszonélvezete egy 
100 frtos korpótlékba betudatik. 

b) A tanári törzsfizetéseknek a meghatározott mér-
tékre való felemelése akként foganatosíttatik, hogy az aka-
démián a létező tanári fizetések 200 frttal emeltetnek, a 
gimnáziumban és a tanítóképzőn pedig a második vagyis 
az 1400 frtos fizetési fokozat léptettetik életbe, a melybe 
a főgimnáziumi és tanítóképezdei tanárok összesített lét-
számának fele már most besoroztatik: a főiskolai ének-
tanár és a főiskolai tornatanár alapfizetése pedig 100— 
100 frttal emeltetik. 

3. A fentebbi 2 pont a) és b) alpontjai alatt meg-
állapított javadalmazások f. é. 1897. júl. 1-től, mint az 
1897/98. főiskolai gazdasági év első napjától kezdődőleg 
tétetnek folyóvá általában. 

Amennyiben azonban a választásnál kikötött feltételek 
még teljesítve nincsenek, ha csak az egyházkerületi közgyűlés 
ezek teljesítése alól felmentést nem ad, ügy az alapfizetés, 



mint a korpótlék címén megállapított fizetésemelkedés 
azon gazdasági évnegyed első napjától folyósíttatik, a 
melyben a kikötött feltételek teljesítése igazoltatni fog. 

Az 1. pontban megállapított javadalmazások további 
fokozatos életbeléptetése céljából pedig megbizatik a főis-
kolai tanári kar, hogy a főiskola egyházkerületileg helyben-
hagyott számadásában mutatkozó eredményhez és a költ-
ségvetési előirányzathoz képest, a főiskolai tanács véle-
ményének kikérésével, évről-évre tegyen előterjesztést és 
tegye meg a kezdeményező lépéseket a tanügyi bizottság, 
illetőleg az igazgatótanács útján arra nézve, hogy a meg-
állapított javadalmazások a főiskola anyagi erejének mér-
tékéhez képest a lehetőleg legrövidebb idő alatt, teljes 
összegükben életbe léptethetők legyenek. 

A mennyiben a megállapított javadalmazások teljes 
mértékben való kiegészítése a következő alkalommal sem 
volna lehetséges, a főgimnázium és tanítóképezdei tanárokra 
nézve a 1600 frtos, azután az 1800 frtos fokozatok lesznek 
életbe léptetendők s a két intézet egységes tanári létszáma 
mindannyiszor annyi egyenlő számú csoportba fog beosz-
tatni, a hány fokozat már életbeléptettetett. Az akadémiai 
tanárok, továbbá a főiskolai énektanár, tornatanár és orvos 
fizetésének további fokozatos kiegészítése mindenkor arány-
lagosan és esetről-esetre megállapítandó mérték szerint 
történik. 

A korpótlékoknak 100 frtról 200 frtra felemelése, 
esetleg szintén fokozatosan a törzsfizetésnek teljes kiegé-
szítése után fog megvalósíttatni, mire nézve annak idején 
szintén a tanári kar feladata lesz a szükséges előterjesz-
tést megtenni. 

4. A főgimnáziumi és tanítóképezdei tanárok fizetési 
fokozatba való besorozása a főgimnáziumi és tanítóké-
pezdei igazgató és középiskolai felügyelő meghallgatásával 
szolgálati időn kívül a szakképzettség, hivatali lelkiismere-
tesség és buzgóság, a tanításban felmutatott siker, a tanári 
pályán szerzett érdem alapján a főiskolai igazgatótanács 
annak szervezéséig az egyházkerületi tanügyi bizottság 
által titkos szavazással történik. 

3. Természetrajz-földrajz. 
Ez állások közül szerződés szerint a két elsőt anm. 

vallás és közoktatásügyi miniszter tölti be. 
Megjegyezzük, hogy a kijelölt szakok mellett a meg-

választott vagy kinevezett tanár köteles más rokon tár-
gyakat is tanítani. Heti óraszám 20—21. 

A rendes tanár fizetése 1200 frt törzsfizetés, 200 frt 
lakbér, 50 frt ötödéves korpótlék, mely 300 frtnál feljebb 
nem emelkedhetik. A törzsfizetés azonban 1400, és 1600 frtra, 
a lakbér pedig 250 frtra emelkedik. A három fizetési 
osztály 1200, 1400 és 1600 frt törzsfizetéssel már rész-
ben életbe van léptetve Ha pedig ez állások bármelyike 
helyettes tanárral töltetik be, ennek javadalmazása 800 frt 
fizetés és 100 frt lakbér. 

A fizetéseket havi előleges részletekben az iskola 
pénztára szolgáltatja ki. 

Pályázhatnak oly ágost. hitv. evang. tanárok és 
tanárjelöltek, kik az említett tanszakokra képesítve van-
nak vagy azok valamelyikéből képesítő oklevelet akarnak 
szerezni. 

A szükséges okmányokkal felszerelt kérvények a 
gimnázium igazgatóságához f . évi julius hó 1-sö nap-
jáig beadandók. 

A megválasztott vagy kinevezett rendes tanár az 
országos nyugdíjintézetnek rendes és kötelezett tagja, s 
hivatalát f. évi szeptember hó 1-ső napján tartozik el-
foglalni. 

Rimaszombat, 1897. május 14-én. 

Bornemissza, Bodor István, 
elnök. igazgató. 

Sárkány Imre, 
2—2 jegyző. 

KÜLÖNFÉLÉK. P á l y á z a t . 

* Személyi hírek. Kruchio Lajost, a hajdú-nánási 
ref' gimnázium érdemekben gazdag tiszteletbeli igazgató-
ját, kinek tiszteletére 25 éves tanári működése alkalmából 
f. hó 27-én tanítványai emlékünnepélyt rendeztek, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elismerő köszönettel 
tüntette ki. — Nagy Imre margittai ev. ref. lelkészt, kit 
Szalacsra választottak pappá, de e választást az egyház-
megye megsemmisítette, az egyházkerületi bíróság hiva-
talában megerősítette. — Rózsa Sándor debreceni főiskolai 
háznagyot az újonnan szervezett kollégiumi pénztárnoki 
állásra választotta meg a tiszántúli egyházkerület. 

Pályázat tanári állásokra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült, prot. 

főgimnáziumban a következő rendes tanári állásokra pályá-
zat hirdettetik: 

1. Magyar-latin (esetleg latin-görög). 
2. Német-latin (esetleg német-magyar). 

A tiszai egyházkerület eperjesi tanűóképezdéjénél 
folyó évi szeptember hó elsejével egy természettudományi 
(természetrajz, természettan, számtan, mértan) tanszék 
lesz betöltendő. 

A rendes tanár évi fizetése 1200 frt. 
A kötelezett heti órák száma 24. 
Ezen tanszékre pályázók szíveskedjenek pályázati 

kérvényöket, a melyben tanképesítésök, tanulmányuk rendje, 
eddigi szolgálatuk, a katonai szolgálatnak való megfelelés 
okmányokkal bizonyítandó, legkésőbb f . évi június hó 
10-ig a képezde igazgatóságához beküldeni. 

Azon pályázók, a kik zenét (orgona, zongora, he-
gedű, ének) vagy tornát is képesek tanítani, előnyben 
fognak részesülni. 

A tanszékre csak ágostai evangelikus tanárok pá-
lyázhatnak. 

Eperjes, 1897. május 5-én. 

Dr. Schmidt Gyula, 
kolleg. felügyelő. 3—3 

Perényi Vilmos, 
igazgató. 

H0RNYAN8ZKY VIKTOR KONYVNYOMDAJA BUDAPKSTEN. 
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EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
SatorJtesztíÍMég1: 

I X . kerület, Erkel-utca 3. ttzfttn, hová a kéziratok 
eiinzendök. 

Kiadtf-liivatal : 
MornyAnszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Eyyes szám Ara ÜO kr. 

P ü n k ö s d ü n n e p é r e -
pünkösd a Szent Lélek kitöltetésének, csu-

dás erejének magasztos ünnepe. Mikor betelje-
sült, mit az Úr igére: Kitöltök lelkemből minden 
élő testre; mikor apostolok, szent evangélisták 
Lélekkel megtelve, álmot álmoclának, hévvel 
prófétáltak, nyelvben szólának s egyházat fun-
dáltak. 

A pünkösdi lélek : szent erőnek lelke, mely-
nek hatalmával, boldog uralmával ujjászül, meg-
szentel, hitben megigazít mi erős Istenünk, meny-
nyei jó Atyánk, s rá vezet, megtanít e szent 
igazságra: emberi szolgálat, szentek tisztelete s 
véges teremtmények bármi imádása üdvünk vilá-
gában nem használhat semmit, csak az Úr üdvözít 
megváltó Fiával, szentséges Lelkével, s örök 
igéjével. Ő az erőssége, örök fejedelme testünk-
nek, lelkünknek és üdvösségünknek 

A pünkösdi lélek: világosság lelke, mely Jézus 
Krisztusban, szentséges Urunkban lón világos-
sága, örök igazsága ég s föld lakóinak, az egész 
világnak. Szent evangélium, örök prófécia ; ég 
kijelentése, Isten szent igéje, a mely biztosítja 
lelkünk üdvösségét, égi szövétneke földi életünk-
nek. Ki e fényt követi, hit-fáklyává teszi, annak 
lelke megáll, elméje nem inog, szive nem há-
borog, lelke nem tántorog. 

A pünkösdi lélek: szeretetnek lelke, mely a 
gyarló embert, e föld bűnös fiát nagy irgalmas-
ságból, örök kegyelemből Isten gyermekévé, 
Krisztus üdvtársává emeli, formálja. Könyörül, 
irgalmaz, bűnöket megbocsát ; sziveket átteremt, 
elméket megújít s a bűnös világot Isten orszá-
gává, békesség hónává átszüli, szenteli csudás 
hatalmával. 

A pünkösdi lélek : szent szabadság lelke. 
Kihozza lelkünket bűnök rabságából, szivünket 
megváltja gonosz hatalmától, éltünket emeli 
erkölcsi tökélyre. Lelki zsarnokságnak sötét ha-

talmait elűzi, szóttöri, s folyton igazolja: a hol 
az Úr Lelke, ott honol szabadság és igaz bol-
dogság. 

Jövel hát Szent Lélek, isteni erőnek, meny-
nyei szent tűznek, örök szeretetnek s szabad-
ságnak lelke. írd, vésel be szívünkbe boldogsá-
gunk titkát, üdvösségünk nyi t já t : e Lélekből 
lelkezz, ebből meríts erőt mind földi dolgodban, 
mind lelki ügyedben, óh halandó ember! E Lélek 
világít, hogy el ne tévedjen, ez erősít, tart, hogy 
kétségbe ne essék bűn és kétség között gyarló 
szíved, elméd; sorsod változása, világ gonoszsága 
csak muló szenvedés, nevelő iskola, ha föl vagy 
vértezve ama Szent Léleknek mennyei vértjével, 
örök erejével. 

Hitünk gyengülése, lelkünk lankadtsága, er-
kölcsi s egyházi erőnk megfogyása vágyódva 
sürgeti, áhitva szükségli hatalmas erődet, tisz-
tító tüzedet, óh pünkösdi Lé lek! Beteg társa-
dalmunk gyógyító írt áhít, meggyengült egyházad 
erősítésre vár, országod ós néped világosságo-
dért, mennyei fényedórt esdekel, könyörög. Oh 
jöjj, szállj közibénk, szüld ujjá lelkünket, teremtsd 
át szivünket ós gyarló testünket avasd templo-
moddá, tedd szent haj lékoddá! Népeid, híveid, 
kik bíznak tebenned, csudás hatalmadból, szent-
séges erődből lássanak újulást, boldog felvirulást 
e pünkösd ünnepén! Földi országodat, te szent-
egyházadat védd, építsd, erősítsd, hogy áldó ha-
tását, boldogító karját tárja, terjeszsze ki e föld 
határira, világ fiaira! 

»Oh mi édes vigasztalónk, légy kegyes meg-
oltalmazónk, hogy maradjunk utaidban, ne csüg-
gedjünk háborúnkban! Erőddel elménket készítsd, 
gyenge hitünket erősítsd, hogy halál ós élet 
által, hozzád siessünk nagy vágyással. Halleluja, 
halleluja!« 

Se. F. 



Római katholikusok egyházi autonomiája. 

Római kath. atyánkfiai hosszas vajúdás után 
a f. évi május 14-én kelt legfelsőbb elhatározás-
ban megkapták a királyi engedélyt, hogy egyházi 
antonomiájukat szervezhessék. 

Ám a tekintetben, hogy milyen legyen az 
az autonómia? Mi képezze a ta r ta lmát? Miként 
illesztessék be a római egyház hierarchikus szer-
vezetébe? Mit engedjen át a klérus a világiak-
nak? Mit acljon át a főkegyúr az autonómiának? 
S mely jogokkal ruházza föl azt az állam? Ezekre 
a kérdésekre nem oly könnyű a felelet, mint a 
hogyan első tekintetre látszik. Az autonómiát 
másként kontemplálja a pap és másként a laikus. 
Másként értelmezi az egyház ós másként az ál-
lam. Quot capita, tot sensus, hirdeti, vallja maga 
a klerikális sajtó (Alkotmány 132. sz.) is. 

Most a hercegprímás pásztor levele igyekszik 
világosságot deríteni az autonómia körül támadt 
khaoszba. E szerint »az egyházi autonómia sem-
miféle egyházkormányzati jogot vagy hatalmat 
nem igényelhet, valamint a legcsekélyebb befo-
lyást sem követelheti a hittan tanítására, a szent-
ségek és szentelmónyek kiszolgáltatására, az isteni-
tiszteletre, a papi ós szerzetesi nevelósrecc. Ez 
az autonómiai hatáskör negatív körülírása. Az 
autonómiai hatáskör positiv »tartalmát csak is 
azon jogok alkothatják, melyeket 

1. Ő felsége az úgynevezett apostoli vagy 
főkegyúri jog címén minisztériuma által gyakorol, 
a mennyiben e jogok gyakorlatát — az állami 
legfőbb felügyeleti és ellenőrzési jog fen tartása 
mellett — az autonómiai testületre bizni jónak 
találja ; 

2. azon ügyek, melyek intézésére a püspöki 
kar által delegálható ; 

3. azon jogok, melyekkel azt az állam fel-
ruházza. « 

Az autonómiának itt megrajzolt rövicl ter-
vében kétségkívül legkiválóbb helyet az első 
pont foglal el, mely szerint a kath. autonómiára 
szállanának át és általa önállóan az egyházi tör-
vények értelmében kezeltetnének mindazok az 
egyházi ügyek, a melyeknek intézése eddig a 
kormány kezében volt. — Hát ez szép óhajtás, 
de nem oly könnyen teljesíthető, mint első pil-
lanatra látszik. Mert hogy az állam minden ellen-
szolgáltatás nélkül egyszerűen csak átruházza a 
Felség főkegyúri jogát s a maga szóles kiterje-
désű intézkedési jogkörét az au tonómiára : ezt 
feltételezni a magyar állam kormányáról és tör-
vényhozásáról nagyon bajos. Ez az autonómia 
szervezésének egyik tárgyi nehézsége, még pedig 
az állam érdeke szempontjából. 

A hercegprímás az autonómia tartalmát to-

vábbá azokban az ügyekben jelöli ki, melyek 
intézésére az autonómiát a püspöki kar dele-
gálja. Ez is szépen van mondva s nem is volna 
nehéz a keresztülvitele, ha a római egyház szer-
vezete dogmatikai nem volna. Ám de maga a 
primás is azt hirdeti a pásztorlevelében, hogy 
»Krisztus Urunk a kormányhatalmat egész teljes-
ségében a püspökökre bízta és nem a világiakra; 
erről az egyházi kormányhatalomról a püspökök le 
nem mondhatnak, azt senkivel meg nem oszthat-
ják.® »A kath. egyháznak megvan a maga al-
kotmánya, mely változhatatlan, mivel Istentől 
örökre meg van állapítva; és mivel a katholikus 
egyház alkotmánya Isten műve, azért az nem is 
módosulhat a szerint, a mint azt egyik-másik 
államférfi netán óhajtja avagy a k a r j a ; hanem 
olyannak kell lennie, olyannak kell maradnia, a 
minőnek Isten alkotta.« — íme ez a másik nagy 
nehézsége a kath. autonómiának, mely alapelvé-
ben egyenesen az egyház hierarchikus szerve-
zetébe ütközik. 

Az autonomikus mozgalomnak e szerint két 
nagy nehézséget kell leküzdeni, hogy valamelyes 
siker koronázza törekvéseit. Kikerülni a nemzeti 
államérdek Scylláját ós áthatolni a hierarchikus 
egyházérdek Charibdisén. Fog-e ez sikerülni, azt 
nem tudjuk; ele azt biztosan megmondhatjuk, 
hogy az autonómia sorsa a püspöki kar maga-
tartásától függ. Ha ez enged a magyar állam 
jogos követelményeinek s ha enged a maga 
hierarchikus érdekeiből: akkor valamelyes auto-
nómiát lehet szervezni a római egyházban is. 
De ha ez elől a két nagy tekintet elől mereven 
elzárkózik a magas klérus: akkor írhatnak, szól-
hatnak s kongresszusozhatnak akármeddig: az 
autonómia csak pium desiderium marad. Mi őszin-
tén óhajtjuk, hogy létesüljön a római egyház 
autonomiája, mert az evangéliumi protestantis-
mus egyházszervezeti elveinek részleges diadalát 
látnánk abban megvalósulva. 

V. F 

I S K O L A Ü G Y . 

A pápai állami tanítóképző intézetből. 
(.Fölvételi értesítés.*) 

A pápai állami tanítóképezdében a jövő 1897/98. 
tanévben a Il-ik osztály is megnyílik s ebben előrelátha-
tólag csak 2—3, havi 5 forintos segélyállomás jön üre-
sedésbe, melyre idegenek is pályázhatnak ; de — a siker 

* Ezt az értesítést nemcsak készséggel közöljük, de különös 
figyelmébe is ajánljuk olvasó közönségünknek. Országos a tanító-
szükség. A pápai intézetben prot. ifjaink is gondos kiképzésben 
és jó ellátásban részesülnek. Sserk. 



reményében — legalább is jó általános osztályzatú bizo-
nyítványnyal. 

Az I. osztályban lesz 15 állami, ingyenes hely (tel-
jes kosztellátás a ref. főiskolai konviktusban s lakáspénzül 
személyenként és havonként 4 frt 50 kr.); lesz továbbá 
10 havi 5 frtos, állami kedvezményes hely ; mely 5 fo-
rinthoz az élvezményes havonkint 2 frtot pótolván: az 
említett, ref. főiskolai, köztartási asztalnál étkezhetik. Szál-
láspénzét azonban a magáéból födözi. S így havonként 
6 frt 50 krt. tizet teljes koszttal és lakással való ellátá-
sáért, mely utóbbira mindig beleértendő a mosás, fűtés, 
világítás, kiszolgálás és szobatakarítás is. 

Ezenkívül a 15 ingyenes és 10 kedvezményes állami 
segélyállomáson kívül lesz még, a dunántúli ref. egyház-
kerület nagylelkű, hazafias áldozatából, ebben az osztály-
ban is 10, teljesen ingyenes jótétemény-állomás, melyre 
csak református növendékek* pályázhatnak. 

Lesz tehát az I. osztályban (épen úgy, a mint van 
most), 15 állami s 10 ref. egyházkerületi, együtt: 25 in-
gyenes,, s 10 állami kedvezményes, összesen: 35 segély-
állomás. 

Kellékek, hogy valaki általában csak fölvétethessék. 
1. 15 éves életkor betöltése. A melyből azonban, ha 

bárminő csekély idő hiányzik is: a nagyméltóságú vallás 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz, korengedély 
tárgyában intézett, 50 kros bélyeggel ellátott folyamod-
vány csatolandó a hozzám beküldendő fölvétetési kérvény-
hez, az itt előszámlált, támogató okmányokkal együttesen. 

Az életkort a születési bizonyítvány igazolja. 
2. Az utolsó időszaki Értesítő vagy igazgatói igazol-

vány arról, hogy a jelentkező a gimnázium, reál, polgári 
iskola vagy felső-népiskola IV-ik, illetve Ill-ik osztályát 
végezte vagy most végzi. 

A kik a most mondott osztályokat minden tekintet-
ben sikerrel végzik (azaz: nincs egyetlenegy elégtelen osz-
tályzatuk sem s erkölcsi önviseletük jegye sem ad okot 
utánkérdezősködésre vagy aggodalomra, kétségekre): azok 
az iskolai, rendes bizonyítványt, junius hó 28-ikára föltét-
lenül ideküldeni kötelesek, az addig már ide juttatandó 
teljesen szerelt, fölvételi folyamodvány egyik mellékletét 
képező Értesítő vagy igazgatói igazolvány kicserélése 
végett. 

A kik pedig — ha az említett osztályoknak csak 
egyetlenegy tantárgyból is — elégtelen osztályzatot kaptak 
avagy alsóbb osztályokból kérvényezik fölvétetésüket: azok 
magukkal hozván iskolai, rendes bizonyítványukat, a 
junius hó 29-dikének délelöttjére ezennel kitűzött fölvételi 
vizsgálaton jelenjenek meg. 

A fölvételi-vizsgálat tárgyai; magyar nyelv, számtan, 
földrajz és történelem, mely vizsgálatnál a fősúlyt a meg-
figyelő és értelmi tehetség kipuhatolására s az ügyes beszéd-
képesség elsajátítási lehetőségének megállapítására fogjuk 
jóformán fordítani. 

3. Orvosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó 
egészséges, fejlett, ép ; látása, hallása, beszélőszerve hibát-
lan. Szóval: testileg nem elpuhult, csenevész, élettelen; 

hanem jó kinézésű s könnyebb bajok ellen ellenálló — 
erővel bírni látszik. Ehhez csatolandó az újra-oltásról szóló 
igazolvány is; vagy ennek hiányában amarra vezetendő, 
hogy az ujra-oltás csakugyan megtörtént. 

4. Hiteles községi bizonyítvány a szülők polgári 
állásáról, foglalkozásáról, vagyoni állapotáról, évi jövedel-
mükről, a családtagok, gyermekek számáról, életkorukról 
és arról, hogy közülök hány van a családfő gondozása 
alatt; hány van távol a szülői háztól s esetleg mily mér-
tékű nevelési és taníttatási költségek terhelik a családfön-
tartót ? 

5. Ha a folyamodó most nem járna iskolába: az 
onnan lett kilépéstől kezdve e folyamodvány kiállításának 
napjáig hol töltött időről, hiánytalan összefüggésben, a 
kérvényhez hiteles igazolványok csatolandók. 

Kellékek, hogy valaki teljes segélyben, vagy kedvez-
ményben részesüljön; és pedig hogy teljes sedélyben ré-
szesüljön : 

a mondott osztályoknak'kitűnő vagy jeles általános 
osztályzattal s példás vagy dicséretes önviselettel való 
végzéséről tanúskodó bizonyítvány. 

Hogy kisebb kedvezményben részesüljön: 
sikeres fölvételi vizsgálat, a fölvételre jogosító osz-

tályokból jó vagy elégséges általános osztályzattal nyert 
bizonyítvány s mindkét esetben még a neveltetők sze-
génysége s a tanuló igazi segélyre utaltsága és érde-
messége. 

A szegénységi bizonyítvány hiányában 50 krajcáros 
bélyeggel ellátandó s az előszámlált okményokkal szerelt 
folyamodványok a »Nagytekintetű Állami Tánítóképezdei 
Igazgató Tanács*-hoz címezve, hozzám ez évi június hó 
25-ig küldendők. 

A nem ily módon szerelt kérvények egyszerűen 
visszaküldetnek s a június 29-én, a fölvételi vizsgálatra 
meg nem jelenők a jövő tanévről lemaradottaknak tekin-
tetnek. Szintén úgy azok is, a kik évvégi bizonyítványai-
kat ugyaneddig a napig, kizárólag ide nem küldik. 

Mikénti segélyezéséről s minden egyébről értesítést 
mindenki csak augusztus hó végén kap. 

Szováfhy Lajos, 
igazgató-tanár. 

A kassai ev. ref. egyház emlékirata a 
különböző tanintézetekben végzendő vallás-

oktatás tárgyában.* 
Egy oly nagyfontosságú ügyben bátorkodunk a főt. 

egyházkerületi közgyűléshez s kegyes ajánlása reményében 
a főtiszteletű egyetemes konventhez fordulni, mely már öt 
évvel ezelőtt megfordult a főt. egyházkerületi közgyűlés 
tanácskozási asztalán. 

* Ez emlékirat, melyet a tiszáninneni egyházkerület, 1896 évi 
tavaszi közgyűlésének 45. számú határozatában pártolólag terjesz-
tett fel az egyetemes konventre, a helyi érdeken túlterjedő jelentő-
séggel is bír annyiban, hogy előadja a nemfelekezeti intézetekben 
teljesítendő vallásoktatás rendezése ügyében már hét év óta történt, 
de mindeddig semmi tényleges eredményt vagy alkotást létre nem 
hozó egyházhatósági intézkedéseket, emellett még több oly körül-
ményre hívja fel a figyelmet, melyeknek szélesebb körökben való 
ösmerete kívánatos. 



Az 1891. évben Miskolcon tartott őszi kerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 65. pontja szerint, egyházunk 
akkori nagyérdemű, most már fájdalom, néhai lelkészének, 
Béky Sámuelnek oly értelmű előterjesztését, hogy Kassán, 
tekintettel az itteni községi és állami tanintézetek nagy-
számú liitsorsos növendékeinek megfelelő valláserkölcsi 
oktatására és nevelésére, egy állandó hitoktatói (kaié-
khctai) állomás lenne szervezendő> a főtiszt, egyházkerületi 
közgyűlés a főtiszt egyetemes konvent hathatós figyelmébe 
azon kéréssel ajánlotta, hogy a kassai tanintézetekben a 
vallástanítás kellő díjazását a vallás és közoktatásügyi 
minisztériumnál eszközölni szíveskedjék. 

Az egyetemes konvent ezen felterjesztésben foglalt 
kérelmet, 1892. év májusában tartott ülésének 35. jegyző-
könyvi pontja szerint az ez ügyben működő zsinati bizott-
sághoz tette át. 

Ennek folytán 1891/93. évi országos zsinatunk 1892. 
év december hó 5-én 720. sz. alatt tárgyalta ez ügyet, 
kimondván a két protestáns zsinati bizottság egyértelmű 
indítványára, hogy az idegen felekezetek, az állam vagy 
község iskoláiban, nem különben a cs. és kir. közös had-
sereg iskoláiban és intézeteiben való vallásoktatás kérdése 
a két testvér felekezet együttes fellépését igényli; egyúttal 
ily értelemben való eljárásra az egyetemes konventet fel-
hívta. E mellett azonban, ugyancsak országos zsinatunk, 
mint az egyház törvényhozó testülete, egyházi törvényeink 
III. szakaszába (Köznevelés és közoktatási szervezet) ik-
tatta, hogy »A nem ev. ref. felekezeti középiskolába vagy 
középiskolai jelleggel biró más intézetekbe járó ev. ref. 
vallású tanítványok vallásos oktatásáról az egyházkerület 
intézkedik. S a mennyiben a felmerülő költségek fedezetét 
saját hatáskörében nem eszközölhetné, az iránt a kon-
venthez előterjesztést tesz « (Egyh. Törv. 472. §.) 

Mindezek alapján az egveteníes konvent, 1893. már-
ciusában tartott ülésében, 71. jegyzőkönyvi pont alatt 
a fent lnvalolt zsinati határozatot az egyházkerületek 
figyelmébe ajánlotta. Másfél év alatt tehát, bejárván a két 
felső fórumot, ismét visszakerült a nagyfontosságú kérdés 
oda, a honnan kiindult, egyházkerületünkhöz, melynek 
1893. évi őszi közgyűlése, a 85. jegyzőkönyvi pont sze-
rint, a fentebb ismertetett rendelkezést, más egyéb zsinati 
rendelkezésekkel együtt, »részint tudomás, részint ahhoz való 
pontos ragaszkodás végett, az illetők figyelmébe ajánlotta 

Ujabb lendületet adott az ügynek az egyetemes 
konvent 1894. évi tavaszi ülése, melynek 69. számú ha-
tározata szerint »A nem ev. ref. felekezeti középiskolába 
járó ev. ref. vallású növendékek vallásos oktatása költ-
ségeinek fedezete tekintetében a konvént az intézkedést, 
az egyházkerületek előterjesztései alapján önmagának tartja 
fenn«. Ezen határozatot egyházkerületünk 1894. évi őszi 
közgyűlése, jegyzőkönyvének 67. pontja szerint, egyszerűen 
tudomásul vette; a dunántúli testvér-egyházkerület azon-
ban már az 1894. év őszén tartott egyetemes konventi 
ülésre adatokkal támogatott s nagymérvű anyagi segélyt 
kérő felterjesztést tett, melynek tárgyalása azonban ak-
korra halasztatott. mikor a többi egyházkerületek felter-
jesztései is a konvent előtt lesznek. (91. és 102.) Hasonló 
határozatot hozott az 1895. év tavaszán ülésezett kon-
vent, 61. szám alatt, épen a cs. és kir. katonai alreál-
iskolában való vallásoktatás kérdésének kapcsolatában. 

Az egyetemes konvent ily értelmű határozatai alap-
ján, 1895. évi tavaszi egyházkerületi közgyűlésünk a 13. 
jegyzőkönyvi pontban »felhívta az espereseket, hogy az 
e tekintetben szükséges kimutatást egybe állítván, a kon-
vént iskolai bizottságának előadójához küldjék el«. 

Ezen felhívásnak óhajtunk mi eleget tenni jelen fel-
terjesztésünkkel, melyet egyházi törvényeink fentidézett 

472. §-ának megfelelően, első sorban a főtiszteletű egyház-
kerületi közgyűléshez intézünk; meg kell azonban az 
adatok teljessége érdekéhen jegyeznünk, hogy egyházunk 
presbyteriuma úgy az 1894. mint az 1895. évi nagytisz-
teletű egyházlátogatás előtt bejelentette azon kérelmét, 
melylyel most a főtiszteletű egyházkerületi közgyűléshez 
közvetlenül folyamodik; ezen kérelem mindkét izben be 
is vétetett a hivatalos egyházlátogatási jegyzőkönyvekbe, 
a hol azonban nagy sajnálatunkra, eltemetve maradt. 

Az eddigiekben röviden összefoglalva a nem saját 
intézeteinkben tanuló hitsorsos növendékek megfelelő val-
lásos oktatására vonatkozó egyházhatósági intézkedéseket, 
melyeknek egyik primus motor-ául egyházunk akkori lel-
készének öt évvel ezelőtt tett felterjesztését tekinthetjük: 
bátorkodunk kérelmünk tulajdonképeni tárgyára, illetőleg 
annak megokolására áttérni. 

1891 óta, a mikor t. i. egyházunk akkori lelkésze 
és segéde, a többször érintett felterjesztés szerint, a kassai 
összes tanintézetek ev. ref. növendékeinek vallásos okta-
tására hetenként mindössze 8 (nyolc) órát fordíthattak, 
ma már annyiban javult a. helyzet, hogy az 1892/93. is-
kolai évtől kezdve a lelkész hat, a segédlelkész pedig hét 
heti órán, tehát összesen 13 (tizenhárom) órán teljesítik 
a vallásoktatást; azonban a jelenlegi helyzet is tarthatatlan; 
egyfelől azért, mert különösen a lelkészt a meghatározott 
vallásórákhoz való leköttetés szorosan vett lelkipásztori 
teendőinek elvégzésében gátolhatja s nem egyszer köteles-
ség-összeütközést is idéz elő; sőt lelkészünknek egyház-
hatósági gyűlések és kiküldések miatti hivatalos távolléte 
alatt a vallásórák el is maradnak; másfelől pedig azért 
mert a jelenleg adható 13 óra a fenforgő szükség kielé-
gítésére egyáltalában nem elég; több óra adására pedig 
sem a lelkész, sem pedig a segédlelkész azért nem vállal-
kozhatnak, mert ő nekik nemcsak a gyülekezeti rendes 
istenitiszteletet kell végezni — nemcsak a helybeli kir. 
törvényszéki fogházban tartanak minden vasár- és ünnep-
napon istenitiszteletet — nemcsak a helybeli különböző 
kórházak és szegényházak vidékről bekerült ápoltjai és 
halottai körül van gyakori lelkészi teendőjük, hanem leg-
újabban az itt állomásozó nagyszámú cs. és kir. katona-
ság, valamint a m. kir. honvédség és csendőrség részéről 
is, sokszor külön istenitisztelet tarfásával, több ízben kíván-
tatik szolgálatuk. 

Tekintve mindezek mellett azon körülményt, hogy 
egyházunknak felekezeti népiskolája nincs, tehát a községi 
elemi fiú- és leányiskolában is teljesíteni kell a vallások-
tatást ; 

tekintve továbbá, hogy a helybeli róm. kath. főgim-
náziumban, az állami főreáliskolában és felsőbb leány-
iskolában, a róm. kath. tanító- és tanítónőképző intézetek-
ben, a polgári fiúiskolában és az iparos tanoncok iskolá-
jában egyaránt tanulnak, és pedig, mint alább kitüntetjük, 
épen nem csekély számban ev. ref. vallású növendékek: 
bizonyára nem kell bővebben indokolnunk azon állítást, 
hogy a felsorolt kilenc tanintézetben teljesítendő vallás-
oktatás megfelelő és sikeres ellátására csakis egy önálló 
hitoktató (katecheta) képes, ki heti 20—22 órán lenne 
v<i,lhitoktatással elfoglalva, még pedig: 

1. az elemi fiúiskolában heti 4 órán 
2. az elemi leányiskolában » 4 » 
3. az iparos tanoncoknál » 2 » 
4. a polgári fiúiskolában » 2 » 
5. a felsőbb leányiskolában » 2 » 
6. a róm. kath. főgimnáziumban és 
7. az állami főreáliskolában combi-

native » 6 » 
vagyis összesen heti 20 órán, 



mely óraszám az esetben, ha a helybeli es. és kir. kato-
nai alreáliskola ev. ref. növendékei is rendszeres vallás-
oktatásban részesülnek, még 2-vel fog szaporodni. 

Egy ily 20—22 heti órával elfoglalt hitoktató évi 
javadalmazására, tekintve a kassai megélhetési viszonyo-
kat, legalább is 1000 frt szükségeltetik, ha azt akarjuk, 
hogy a hitoktatás nagyfontosságú munkakörét ne gyak-
ran, esetleg évenként is változó s e téren talán nem eléggé 
forgolódott segédlelkészek, hanem olyan egyének töltsék 
be, a kik ha nem is élethossziglan választva és lekötelezve, 
de legalább 4—5 éven át maradnának meg állásukban s 
így a hitoktatásnál az állandóság, következetesség és szak-
szerűség kívánalma lehetőleg teljesítve lenne. 

Ezen 1000 frt évi javadalom fedezésére egyházunk 
részéről rendelkezésre áll 100 frt, az állam részéről 200 frt, 
tehát összesen 300 frt ; a még szükséges 700 forint kiesz-
közlése és rendelkezésünkre bocsátása végett pedig, egyházi 
törvényeink 472. §-a értelmében a főtisztelelü egyház-
kerületi közgyűléshez, illetve a főtiszt, mélt. egyetemes 
konventhez folyamodunk. 

Nem beláthatatlan időkre, nem is több évtized tar-
tamára kérjük mi ez évi segélyt. Az évek haladtával 
ugyanis föltétlenül be fog következni az idő, midőn egy-
házunk hitoktatással egybekapcsolt énekvezér-orgonistai 
állást szervezhet, melynek javadalmazását aztán mindjárt 
a létesítés után legnagyobb részben, 20—25 év múlva 
pedig egészen a maga erejéből teljesítheti; a mennyiben 
ez állás javadalmazására külön alapítványa van, mely 
évről-évre növekszik ; minélfogva egyházunknak 20—25 év 
múlva módjába lesz, hogy az énekvezér-hitoktatói állást 
szervezze s az arra megválasztott egyént nemcsak lakás-
sal, de tisztességes fizetéssel is ellássa. 

Addig azonban, míg ez be nem következik, csakis 
az esetben lesz egyházunkban a hitoktatói állás létesít-
hető, ha a kért 700 frt évi segély részünkre valamely 
forrásból kieszközöltetik és megadatik. 

Saját egyházunk a hitoktatás díjazására a fent ki-
tüntetett 100 írtnál többet a jelen viszonyok közt semmi-
képen nem fordíthat, tekintetbe véve először is azt, hogy 
elhunyt lelkészének minden vagyon nélkül maradt özvegyét 
és családját évi 300 frt kegydíjjal segélyezi; tekintetbe 
véve továbbá azt, hogy temploma tavaly készült új fedél-
zetének költségeire, egyik kezelése alatt álló alapból 
1950 forintot kellett, kölcsön vennie, mely adósságnak évi 
100—200 frtos részletekben való törlesztése a rendelke-
zésre álló pénztári jövedelem-többletet 10—15 éven át 
egészen felemészti; végre nem hagyható figyelmen kívül 
az sem, hogy az itteni magas (34°/0) községi pótadó követ-
keztében egyházunk évenként közel 400 forint állami és 
községi adót, ezenkívül 70 forint illeték-egyenértéket fizet. 

Mindezek mellett épen a jelenlegi országos és helyi 
viszonyok közt sem tanácsosnak, sem lehetőnek nem látjuk, 
hogy egyházunk tagjait, bármely nemes célra is, adako-
zásra való felhívással, annyival inkább pedig újabb kive-
téssel terheljük s ekkép évi jövedelmünket szaporítsuk; 
mivel egyházunknak mintegy 160 fizető tagja, önkéntes 
megajánlás szerint (melynek fokozatai 25 és 1 frt közt 
váltakoznak) különben is tekintélyes összeggel, évi 700— 
800 forinttal járul az egyház szükségeinek fedezéséhez; 
a többi egyháztagok pedig, mint iparos-segédek, üzleti és 
vasúti alkalmazottak, főkép pedig vidékről nagy számban 
beözönlő mindkétnemü cselédek részint szegénységük, ré-
szint pedig folytonos helyváltoztatásuk miatt egyházi adós-
tatás alá nem vehetők. 

Mindezen felsorolt indokok mellett még azt az egy 
körülményt kérjük különösen figyelemre méltatni, hogy 
az itteni különböző intézetekben tanuló s évről-évre folyton 

szaporodó ev. ref. vallású növendékek 50 sőt 60 száztólija 
nem kassai illetőségű, tehát nem a kassai egyházhoz 
tartozó szüléknek gyermeke, hanem igenis első sorban 
Abauj-Tornamegyéből, aztán pedig úgy a szomszédos, 
mint a távolabbi megyékből egyaránt nagy számmal van-
nak növendékek.* Nagyon igazolt és méltányos óhajtás 
tehát, hogy ezen többségében nem kassai illetőségű növen-
déksereg vallásos oktatása, ne a kassai egyház külön érde-
kének és kötelességének, hanem egyetemes református 
érdeknek és kötelességnek tekintessék. 

Mindezen előadott indokok alapján teljes tisztelettel 
és bizodalommal kérjük a főtiszteletü egyházkerületi köz-
gyűlést, hogy vagy saját hatáskörében, vagy pedig kérel-
münknek a főtiszt, és méltóságos egyetemes konventhez 
leendő felterjesztése által akkép méltóztassék intézkedni, 
hogy az egyházunkban felállítandó hitoktatói állás java-
dalmazásához évi (700) hétszáz forint segély részünkre 
valamely forrásból kiutaltassék és rendelkezésűnkre bocsát-
tassék. 

Révész Kálmán. 

T Á R C A . 
A bárány-pör. 

(Régi tanulságos história a pastorálisból). 

Ungvári Gábor uram, a nagykőrösi prédikátor, fogá 
pennáját, a Don Gunáros-féle gyárból valót s belémárt-
ván a fazéknagyságú ólomkalamárisba, írá a következő 
levelet: 

Fedette igen érdemes és bölcs Kádi! 
Kiöntöm előtted szivem nagy keserűséget, mely lön 

ennek miatta, hogy páter Angelikus (a kik ismerik tudják, 
hogy a »Satanicus* nevezet illetné meg), e nemes város 
pápista lakosainak parochusa, egy bárány-számot álnok-
módon elrablá. Ugyanis amaz gonosz életű személynek: 
S Z Í V Ó S Katának, kis irigységbül és bosszúból küldtenek 
reánk kegyelmeik, a kecskemétiek hogy ekklézsiánk jó hír-
nevét, tiszta erkölcseit általa bemocskoltatnák, ezen gonosz 
személynek, noha az Isten hitestársat nem rendelt, mégis 
gyermeke születvén, ezt az Isten törvénye ellen szárma-
zott gyermeket, nevezett páter Angelikus gonosz prakti-
kával megkeresztelte és álnokmódon a maga hamis mat-
rikulájába, mint tulajdonát, beírta; holott isteni és em-
beri törvények szerint ez a bárány az én tulajdon 
nyájam közül való volna. Kérlek annakokáért, érdemes 
és bölcs Kádi, hogy nevezett páter Angelikust szined elé 
citáljad, őt ezen törvénytelen cselekedeteért illendőképen 
és keményen megfenyítsed, ellopott báránykám nevét az 
ő könyvéből kitörültesd, nekem azt visszaadasd a szintén 
elvett legeltetési díjjal, vagyis stólával. a mi a ti pénzetek 
szerint tészen 14 akcsit. 

Kiöntvén előtted ekként szivemnek keserű panaszát, 
kérlek, siess azt minélelőbb megorvosolni. Ezzel vagyok, 
a te hűséges alázatos szegény szolgád, Ao. Dni. 1648. 
decemb. 20. Ungvári Gábor, a nagykőrösi reformata ek-
klézsiának méltatlan szolgája. 

* A kassai ev. ref. egyház népessége a legutóbbi népszámlálás 
szerint 1239 lélek. Ezzel szemben az elemi és középiskolákba járó 
s vallásoktatásban részesülő ev. ref. növendékek száma öt év alatt 
ily örvendetes növekedést mutat: 1892/93: 140, 1893/94: 150, 
1884/95: 216, 1895/96: 236, 1896/97: 257. Csupán ezek a számok 
is indokolhatják egy önálló katekhetai állás szervezésének szüksé-
gességét; mert 8—10 különböző tanintézetben elszórt 257 növen-
déknek rendszeres vallásoktatását a lelkészi teendők által erősen 
igénybe vett lelkésztől és segédlelkésztől kivánni nem lehet. 



A derék Kádi, minden idők Kádijának e tiszteletre-
méltó példányképe, nem tette ad acta e panaszos levelet, 
hanem menten elintézéséhez látott. Kiszólt a küszöb előtt 
silbakoló csauszhoz: 

— Lódulj és hozd ide azonnal a két gyaur muftit. 
Addig is, míg ezek megérkeztek, nem veszítgettte a Kádi 
a drága időt hiába. Letárgyalta megboldogult Nagymáté 
András hagyatéki ügyét, ki egy bús tinót és egy jámbor 
tehenet hagyott ez árnyékvilágban szomorkodó örökö-
seinek. 

— A tehén — így szólt az ítélet — mivel az el-
hunytnak kis gyermeke maradt, lészen a gyermeké és 
fölnevelőjeé. Az egy tinót pedig egyesbe használni sem 
lehetvén, vezessétek az eljárási költségek fejében az én 
istállómba. 

(Hisz az eredmény ma is az ; de a Kádi legalább 
gyorsan meghozta az ítéletet.) 

Ezalatt megérkezett a két pap s a kívülálló pana-
szosok sorain át behatoltak a Kádi elé. 

— Mondjátok el szaporán: mi bajotok van egy-
mással ? 

Páter Angelikus, egy simaképű, magas termetű java-
korbéli férfiú, csodálkozva nézett a Kádira, majd a deres 
szakállú prédikátorra. 

— Nekem, dicsértessék a Jézus Krisztus, semmi 
bajom sincs a tiszteletes kollégával. 

— De van nekem — pattant föl a prédikátor — 
a S Z Í V Ó S Kata gyermeke elkeresztelése miatt. 

— Vagy úgy? Hisz az a lélek az enyém! 
— De bíz az enyém, isteni és emberi törvények 

szerint — erősíté a prédikátor. 
— Rendet tartsatok, jó muftik — figyelmezteté a 

Kádi ünnepélyes hangon — adjátok elő okaitokat sorba, 
szóljon elsőben is a panaszos: micsoda fundamentumnál 
fogva tartod magadénak azt a gyermeket ? 

— A fundámentum, derék és bölcs Kádi* az anya. 
Ez reformáta szabad persona lévén, vagyis olyan, akinek 
férje nincsen, a mi kánonaink s a felséges rezoluciók és 
dekretumok erejénél fogva az ilyen személyek gyermeke 
az anya vallásához tartozik. 

A Kádi intett a másik atyának s páter Angelikus 
is védekezett: 

— Az én fundámentumom az apa. A természet 
törvényei szerint bármiféle vallású embereknél, tinálatok 
is óh igazhitű Kádi, úgy van, hogy a gyermekek az apa 
vallását követik. Már pedig ennek a gyermeknek termé-
szet szerint való apja az orthodox katholika religión van 
s beismerte, hogy a gyermeknek ő az apja. Tehát a gyer-
mek is az ő vallását tartozik követni. Azért megkeresz-
teltem, s ha már megkereszteltem, lelkiismeretem s káno-
naink tiltják, hogy én eretnekek számára kereszteljek. 
Azért igaz jusson az én matrikulámba írtam, mint lel-
kemre bízott lelket. 

A Kádi a fületövét vakarta, nyilván annak jeléül, 

hogy az a hagyatéki ügynél jóval keményebb dió. A nagy 
próféta szempontjából a páternek van igaza. De a gyau-
roknak más erkölcseik vannak. Az ő szempontjukból mind 
a kettőnek igaza van. 

Egy madár szárnylebbenési időig gondolkodott, aztán 
mintegy magában beszélve szólt: 

— Ugy van! A melyik jobban rászolgált, azé a 
bárány. Jertek. S fölkelt a szőnyegről. 

— Mit kívánsz, óh igaz lelkű Kádi — sietett a szó-
val páter Angelikus. Olyan kospallagi dohányom van, 
hogy a kecskeméti Kádi egy aranyat adna egy csibuk-
nyiért: egy jókora cserepcsikkel szolgálok. Azonkívül egy 
keréknagyságű sajtot is guríttatok hozzád. 

— Nagyon jól van! El ne feledd! Mihelyt haza érsz, 
elküld. S a kilincshez nyúlt a Kádi, miközben a prédi-
kátor is kirukkolt ajánlatával: 

— Én nem szívom a sátánsípját: dohányt nem ad-
hatok. Böjtölni sem szoktam: sajtot sem Ígérhetek. Az én 
testi táplálékomat nektek a Korán tiltja. Mindazonáltal 
neked adom a páter által elvett 14 akcsi stilámot. 

— Természetesen, hogy ő azt is átadja nekem. De 
te is adsz három grűzot, a miért ügyedet elintéztem. 
Azonban, hogy erről megemlékezzetek, én is adok nektek 
valamit. Kinek-kinek érdeme szerint. 

Ezt már a küszöbön kívül mondta a Kádi, miköz 
ben intett két turbános csauszának. 

Szótlanul haladtak az ügyes-bajos emberek közt, kik 
az ajtó előtt, az udvaron várakoztak, míg a bölcs Kádi 
rajok keríti a sort. Tisztelettel állottak félre, látva a Kádit, 
a két papot s utánnok a két turbános szolgát. 

Páter Angelikus kezdett furcsát sejteni: hová vezeti 
őket a Kádi és minek az a két csausz ? Nemsokára az 
udvar tisztására értek, hol egy lócaforma faalkotvány előtt 
megálltak. 

Az volt a deres. 
— No hát — szólt a Kádi rettenetes nyugodt te-

kíntélylyel — mivel a ti törvényeitek szerint a bárányt 
kétfelé kellene vágnom, a magam törvénye szerint ítélek: 
Az anyabirka a nyájtul elbolyongott s te, nyirottfejű mufti 
befogtad a bárányát, mint gazdátlant; s mivel szépszeri-
vel nem adtad vissza: loptál. Ezért kapsz 24 bambuszt. 
De ezzel rászolgáltál: a bárány tiéd. Ilyen áron máskor 
is kapsz. Te pedig, szakállas mufti, felét kapod a bam-
buszoknak. Megérdemled, mert nem vigyáztál a nyájadra. 

Ezzel intett a két csausznak, kik leolvasták hiányta-
lanul kinek-kinek a bambuszokat. 

A krónika pedig nem mondja, hogy gyaur mufti 
többé panaszt emelt volna valaha a Kádik előtt bárá-
nyok miatt. 

Oh ti bölcs Kádik! 

Komjáti Gedeon. 



A biblia és a halálbüntetés. 
I. 

»A halálbüntetés gyakorlásának joga a szentírásból 
oly egyenesen nem bizonyítható, mint azt némelyek nagy 
előszeretettel hangoztatják.* Heppe eme szavai (Keresztyén 
Erkölcstan 218. 1.) jutnak eszembe most, midőn a halál-
büntetés kérdését újból felszínre kerülni látom abban a 
tekintetben, hogy míg nvugotindiai birtokaink ennek el-
törlését szorgalmazzák, Rotterdamban egy társulat alakult 
oly céllal, hogy a büntetés e nemének ismét gyakorlatba 
vételére a szükséges lépéseket megtegye.* 

Ez a társulat egy tervezetet szándékozik megerő-
sítés végett a kormányhoz felterjeszteni, melyben külö-
nösen ajánlja azt, hogy »a rendes bírák mellett állíttas-
sanak fel ú. n. ítélőbiróságok (jury), melyeknek tagjai 
tisztes, értelmes, Isten parancsait megtartó férfiak legye-
nek; olyak, kik nem ellenségei a szigorúbb törvényszéki 
ítéletnek, mely a bántalmazottnak teljes elégtételt szolgáltat 
s mely különösen a társadalom biztonsága szempontjából 
— az által hogy a gyilkosra halálbüntetést szab — múl-
hatatlanul szükséges.« Tehát azok, kik e javaslat alapján 
a halálbüntetést újból életbeléptetni óhajtják — mint az 
idézetből világos — »Isten parancsai«-ra hivatkoznak és 
törekvésök oda irányul, hogy a szentiratokba foglalt »pa-
rancsolatok*-at betöltsék. 

Jelen kis dolgozatnak az a célja, hogy kimutassa: 
vájjon jogos-e eme férfiaknak a bibliára való vonat-
kozása? 

Mintegy önkénytelenül jön nyelvünkre mindjárt itt, 
fejtegetésünk kezdetén, a kérdés: vájjon az ó-és új-testa-
mentomi iratok gyűjteménye, mint ilyen, »Isten szavá*-nak 
nevezhető-e? A feltett kérdésre Doedesnek, a nagytudo-
mányú professzornak következő szavaival felelünk: »A 
bibliának az kölcsönöz feleiette nagy jelentőséget, hogy 
»Isten Igéjé*-t közli velünk s hogy benne, mint okmány-
ban Isten önkijelentésének bizonysága található fel. Ha 
azért mi a bibliát »Isten szaváénak nevezzük, senki sem 
emelheti azon kifogást, hogy ez nem egyezik meg magá-
nak a bibliának nyelvhasználatával s hogy nagyon köny-
nyen alkalmat ad úgy a helytelen értelmezésre, mint az 
értelemzavarra*. (P. I Doedes: »De Leer der Zaligheid«. 
13. 1.) Majd más helyen szorosabb meghatározással így 
szól : »Ha valaki a bibliáról bibliai szellemben akar véle-
ményt nyilvánítani, ezt kell mondania: Nekünk az Evan-
gélium, Isten Igéje s a biblia a szentiratok gyűjteménye, 
melyben a maga eredeti alakjában az evangélium is felta-
lálható s mely által jutott ez el hozzánk, emberekhez.» 

Tárgyunkkal kapcsolatosan lássunk az említett két 
irótól még egy-két idézetet a célból, hogy azok alapján 
a kérdés egyenes tárgyalására átmehessünk. 

Prof. Doedes már emiitett müvének 6-ik lapján eze-
ket mondja: »Ebben a bibliában, ebben a könyvek-köny-
vében, a szentiratok eme gyűjteményében foglaltatik az 
evangéliumon kívül a »törvény* is«. És Heppe így ír: 
Ezen törvény alatt nem kizárólag csak a »Decalog«, a 
Sión hegyén nyert törvény értendő, hanem mindaz, miben 
az eset óta Isten szentsége és igazságossága az emberiség 
bűnösségével szemben megnyilatkozott; természetesen ezek 
között a »Tiz parancsolat* érdemel mindenekelőtt komoly 
és beható vizsgálatot. (Heppe H. »Ker. Erkölcstan* 99 1.) 
S végre az utóbbi író egy helyen így nyilatkozik: Kétség-
kívül a keresztyénekre nézve is kötelező a »Törvény« a 

* Hollandiában a sajtóban és egyesületekben most élénk 
vita tárgyát képezi a halálbüntetés kérdése. K. K. 

maga sértethetlenségében és teljes szigorában. Az Idvezítő 
annak egy pontját sem törölte el s azzal, hogy a mi 
igazságunknak feljebb kell bővölködnie a Farizeusok és 
írástudók igazságánál: nem mondatik egyszersmind az, 
hogy ennek jobbnak kell lennie annál, melyet a Mózes 
törvénye követel«. (108. 1.) 

Megállapodva az utóbbi szavaknál, tegyük közelebbi 
szemlélet tárgyává a »Mózes törvényé«-t, melynek 6-ik 
parancsolatja: »Ne ölj*. Ámbár ezen alaptörvény a maga 
egész mivoltában — az által, hogy parancsol és tilt — 
csupán a bűn ismeretére tanít a nélkül, hogy a vétekre 
valamely büntetést szabna, mégis, már az első tekintetre 
világos, hogy annak egy parancsolatához elrettentő fenye-
getés, máshoz pedig igérettétel van csatolva. Az 5-dik 
parancsolatra, vagy inkább az igérettételre későbbi fejte-
getésünkkel kapcsolatban majd vissza fogunk térni, most 
figyelmünket szorosan a 6-ik parancsolatra irányozva: 
látjuk, hogy az minden különösebb hozzáadás, vagy ma-
gyarázat nélkül áll s így nekünk a biblia nagy mezején 
valahol másutt kell keresnünk és megtalálnunk Istennek 
a halálos bűntett büntetésére vonatkozólag kijelentett 
akaratát. 

Kezdjük vizsgálódásunkat a bibliában első helyen 
említett gyilkossággal, Kain testvérgyilkolásával. 

Rendkívül nagy fontossággal bir ez az eset azért, 
hogy Isten itt közvetlenül nyilvánítja akaratát a gyilkos 
büntetését illetőleg; vagy legalább is azáltal, hogy Ő maga 
büntet, érthetőleg adja tudomásunkra, hogy mikép lakol-
tatja meg azt, ki embernek vérét ontja s mi módon bo-
szulja meg a gyilkosságot. Nevezetesen a Kainra kimon-
dott ítéletképen ezt olvassuk az I. Móz. IV. 11—12-ben. 
»Mostan annakokáért átkozott légy: kirekesztetett e földről, 
mely megnyitotta az ő száját, hogy bévenné a te kezed-
ből a te atyádfiának vérét. Mikor a földet míveled, ne 
adjon néked gyümölcsöt; bujdosó és vándorló légy a 
földön.* 

»Bujdosó és vándorló légy a földön* ez Kain bün-
tetése rettenetes vétkéért. És midőn ő, az első gyilkos, míg 
egyfelől — mintegy megrettenve attól, hogy ez ítélet nagyon 
is határozottan hangzik — kétkedik, hogy vájjon jól hal-
lotta-e azt, másfelől átlátja, hogy az emberek a jog és 
büntetés értelme tekintetében, kevesebb irgalommal lesz-
nek iránta, mint Isten, maga a lelkében duló, gyötrő érzel-
mek hatása alatt így kiált fel: »Nagyobb az én bünte 
tésem, hogy nem mint azt elhordozhatnám . . . . melyből 
az következik, hogy valaki én reám találkozik, megöl 
engemet« (13—14. v.) akkor Isten minden kétségét elosz-
latja eme határozott kijelentéssel: »Sőtinkább valaki meg-
ölendi Káint, hétszerte inkább megbüntettetik* (15. v.) s 
akaratának megerősítéséül »megbélyegzé Káint, hogy senki 
valaki találná őtet, meg ne ölné«. Teljesen világosan mond 
tehát az Űr itt ítéletet a gyilkosság felett: elűzvén Káint 
a földnek művelt s lakott részeiről, megtiltja egyszers-
mind az embereknek, hogy rajta a halálbüntetést végre-
hajtsák. 

Hogy ezen tilalom csakhamar mily visszás magya-
rázatot nyer s mily rettenetes visszaélés lön reá alapítva, 
mutatja az ú. n. »Lámekh dala« (I. Móz. IV. 23—24.) 
a ki ezáltal mindazoknak előharcosává lett, kik a nagy-
ban végrehajtott gyilkosságot, a háborút, a biblia alapján 
iparkodnak védelmezni. Ezt azonban most mellőzve, annak 
kijelentése mellett, hogy a tárgyunkkal szorosan össze-
függő »Noénak adott parancsok *-ra majdan visszatérünk, 
lássunk néhány — az ótestamentumban említett — gyil-
kossági esetet s ezek között első helyen Mózesnek az 
egyiptomi férfiún elkövetett gyilkosságát. 



»Meghallá Faraó is e dolgot és Mózest halálra keres-
teti vala, de elfuta Mózes Faraótól való féltében és lako-
zék Midiánnak földében*, olvassuk az Exod. II. 15-ben. 
Tehát szülőföldjéről idegenbe kellett menekülnie, a mint 
maga is mondja: »Jövevény voltam az idegen földön« 
(22. v.) Fel kell tételeznünk, hogy az Űr vezérlé Mózest s 
hogy ennek idegen földön való bujdosása nem Isten ren-
delésén kívül történt. És hogy Mózesnek Káinhoz hason-
lóan menekülni kellett, ez — következőleg — ügy tekin-
tendő, mint bűnének büntetése. Ismeretes, hogy az újtes-
tamenlumban Mózes tette ügy van feltüntetve, mint a 
melyet elnyomatott honfitársaiért való buzgalmában köve-
tett el. (Csel. VII. 24—29. és Héb. XI. 24—27.) Ez azon-
ban épen semmit sem változtat ama tényen, hogy Mózes 
az egyiptomi férfiút megölte. S a reá mért büntetés 
teljesen meg is egyezik azokkal a rendelésekkel és tör-
vényekkel, melyeket ő később Istennek nevében hirdetett 
ki az izraelitáknak. 

A II. Móz. XXI. 12—14-ben ezt találjuk: »A ki vala-
kit úgy verénd, hogy az meghaljon, megölettessék a gyil-
kos. De a ki nem leselkedett az ő felebarátja után, hanem 
az Isten vetette azt annak keze eleibe, helyet rendelek 
néked, a hova az olyan ember szaladjon. Mikor pedig 
valaki felebarátjára szándékozik és megöli azt álnoksággal, 
az én oltáromtól is elvonjad az olyan embert halálra*. 
Itt különbség van téve akaratlan és szántszándékos em-
berölés között. Az elsőnek büntetése száműzetés, a máso-
diké: halál. 

E különbségtételből világosan látszik a büntetésben 
beállott változás. Mert a Gen. IV. előadása arról győz 
meg bennünket, hogy Kain szántszándékkal ontotta ki test-
vérének vérét a nélkül, hogy Isten őt előre felhívta volna. 
Az újtestamentum is így birálja el az esetet. (I. Ján. III. 
12.) Még élesebb a különbség, melyet a Deut. XIX. mutat 
fel. Az említett helyen azon parancsot adja az Úr az 
izraelitáknak, hogy Kanaán földén letelepedvén, a tarto-
mány közepén különítsenek el három várost s >azok arra 
valók legyenek, hogy minden gyilkos oda szaladjon* (3. v.) 
A mit e vers egész általánosságban mond, a 4. s köv. 
így részletezik: »E pedig a gyilkosnak törvénye, a ki oda 
szalad, hogy életét megtartsa. Ki az ő felebarátját nem 
akaratja szerint öléndi meg és azt nem gyűlölte az előtt 
az e városok közül egyikbe fusson, hogy éljen*. Miután 
a 7—10 versek az egészet még egyszer nyomatékosan 
ismétlik; a 11— 12-ben következik az ellentét második 
része: »De hogy ha lejénd valaki, a ki az ő felebarátját 
gyűlölvén meglesi őtet és reá támadván halálra veréndi 
azt és meghalánd, ha futánd e városok közül valamelyikbe: 
Akkor annak a városnak vénei küldjenek el és vonják ki 
onnét és adják azt a megholt ember atyafiának kezébe, 
hogy ölettessék meg*. 

Habár tehát a büntetés Kain ideje óta változáson 
ment át, nem lehet megjegyzés nélkül hagynunk, hogy 
míg egyfelől az Ur maga méri Kainra a büntetést, addig 
másfelől Mózesnek is 0 adja az Izraeliták polgári és bün-
tetőtörvényeit. Isten mindenekkel szabad, könyörülő irgal-
mát tetszés szerint mutatja meg; az ember (jelen esetben 
a felsőség) Isten szolgája. S a felsőség, mint ilyen, nem 
léphet Isten jogaiba, hogy szabadon osztogasson kegyelmet, 
valamint míg Isten magának tartja a jogot: az atyák vétkeit 
megbőszülni a fiakban, (Exod XX. 5.) addig ezt az em-
bereknek megtiltja. 

Hogy Dávid a Saul maradékai közül hét férfiút ki-
szolgáltat a Gibeoniták boszújának: maga az írás kije-
lenti, hogy ez Isten akarata szerint és parancsára történt, 
mint Saul vétkeinek megboszulása. Itt tehát Dávid nem 
önkényűleg büntet, hanem Isten nevében. És midőn maga 

Dávid — megöletvén Hitteus Úriást — vérrel szennyezi 
be kezét, Isten nem a legsúlyosabb büntetést szabja a 
királyra, midőn Náthán próféta által ezeket mondatja: 
*Az Űr is elvette a te bűnödet, hogy meg nem halsz. 
De mindazáltal, mivelhogy nyilvánvaló káromlásra okot 
adtál az Úr ellenségeinek e dologban: a te fijad is, a ki 
lett néked, bizonynyal meghal.« (II. Sám. XII. 13—14.) 
íme ez esetben sem a halálbüntetés, hanem a 2-ik pa-
rancsolat nyer alkalmazást. Mindazáltal nemcsak azt je-
lenti ki az Úr Dávidnak, hogy Bethsábétől születendő fia meg 
fog halni (14. v.), hanem azt is, hogy a fegyver az ő 
házából soha ki nem szakad (11. v.). 

Isten irgalmat mutat Dávid iránt, míg Dávid késő 
öregségében nem tud nyugodtan meghalni addig (I. Kir. 
II 5—6) míg fia, Salamon meg nem igéri, hogy Joábon 
ki Abner s egyebek megölésével harci vért ontott a bé-
kességnek idején, ennek ki végeztetésével boszút vesz. 

így találjuk a gyilkosságot úgy .loab, mint később 
Jézabel (II. Kir. IX.) Joram (II. Krón. XXI.) Atália (II. Kr. 
XXIII.) Amasia (II. Krón. XXV.) esetében és egyébütt is 
vérrel megboszűlva. 

Ezek után vessünk egy rövid tekintetet a »Noé szö-
vetségé*-re, melyre fentebb céloztunk. 

Kedvességet nyervén Noé égő áldozata, igv szól az 
Úr: »Nem átkozom meg többé a földet . . . és többé el 
nem vesztem mind az élő állatokat, a mint most csele-
kedtem*. (Gen. VIII. 21.) Ez azonban nem az egyetlen 
változás, mely Istennek a második emberiséget vezető 
gondviselésében — az elsőtől eltérőleg — végbement, 
Noénak is, valamint Ádámnak hatalmat és uralmat ad az 
Úr a földnek vadai, az égnek madarai s a tengernek 
halai stb. felett, de az ember táplálkozási módját illetőleg 
nagy változást látunk a Noénak adott parancsokban. 
Nevezetesen míg Ádámnak ezt mondja az Úr: »íme ad-
tam néktek minden maghozó füvet, mely vagyon az egész 
földnek színén és minden gyümölcstermő és maghozó fá t : 
hogy azok legyenek néktek eledeltekre. A földnek pedig 
minden vadainak és az égnek minden madarainak és a 
földön csúszómászó minden állatoknak, a melyekben élő 
lélek vagyon, a földnek minden füvét adtam eledelekre« 
(Gen. 29—30.) Noéhoz így szól: »Minden mozgó és élő 
állat legyen néktek eledeltekre: mint e földnek füvét azok-
nak, azonképen adtam mindazokat néktek. De a húst az 
őtet elevenítő vérrel meg ne egyétek*. (Gen. IX. 3—4). 

így lőn az ember ez időtől fogva vegetáriánus hús-
evő. Ádámnak a maghozó füveket s gyümölcstermő fákat 
rendeli az Úr, míg a gyenge füvek élvezésétől — mint 
a melyek az állatok számára teremtettek — eltiltja; 
Noénak adja a földnek minden füvét s egyszersmind 
minden mozgó és élő állatot. Világosan kijelenti azonban 
az Úr, hogy »a húst az őtet elevenítő vérrel meg ne 
egyétek*, valamint »Bizonyára pedig a ti véretekért, mely-
ben vagyon a ti élő lelketek, bosszút állok, minden vad-
állaton bosszút állok azért: és az emberen s minden ő 
atyjafián bosszút állok az embernek lelkéért.* 

Ha valaki az 5. és 6. verseket a 3. és 4-el össze-
összefüggőleg — a mint hogy a legszorosabban össze is 
függnek — olvassa, azon következtetésre kell jutnia, hogy 
Isten itt Noénak nem annyira azt tiltja meg, hogy gyil-
kolnia nem szabad, mint inkább — a büntetés megha-
tározásával — az embereknek és állatoknak kímélését 
parancsolja meg, t. i. hogy az ember a kegyetlen mé-
szárlástól tartózkodjék. Eme szavak »a húst az őtet ele-
venítő vérrel meg ne egyétek*, (7. v.) »bizonyára pedig 
a ti véretekért bosszút állok« (5. v.) és »A ki az ember-
nek vérét kiontja, ember által ontassék ki viszontag annak 
vére« (6. v.) mind ugyanazon értelemben veendők. És ez 



értelemben nem lehet más, mint az, hogy Isten itt inkább 
arra nézve ad Noénak utasítást, hogy mit szabad leölnie 
s megennie, mint arra, hogy a ki gyilkol, halállal kell 
lakolnia. 

Az ó-testamentomot illetőleg tehát azon eredményre 
jutottunk, hogy a halálbüntetés abban nem jő elő úgy, 
mint Isten által a gyilkosra kiszabott büntetés; de azért, 
ha valaki Mózes törvényeit reánk keresztyénekre nézve is 
kötelezőknek ismeri, a halálbüntetést ótestamentumi ala-
pon védelmezheti, ha az ószövetséget önmagában tekinti 
mert — mint láttuk — 1. Mózes törvényei halállal sújt 
ják a szántszándékos gyilkost és 2. ezen büntetés az 
ótestamentumi történetekben ismételten előjön. 

De ha az ótestamentumot nem kizárólag önmagában 
tekintjük, hanem az újszövetséggel kapcsolatban s köl-
csönös viszonyban: úgy épen nein ugyanazon eredményre 
jutunk. S valóban nekünk, keresztyéneknek az ótestamen-
tumot az »új«-nak világításában kell szemlélnünk, valamint 
az »új«-at az »ó«-val kell igazolnunk. Tisztán ótestamen-
tumi alapon minden egyéb nélkül, egyáltalában nem lehet 
a keresztyén felsőséget azért vádolni, hogy a halálbünte-
tést rendszeresen gyakorolja. 

(Vége köv.) Kovács Kálmán. 

B E L F Ö L D . 

A báró Baldáesy-alapítvány közgyűlése. 
A báró Baldáesy-alapítvány, mely tudvalevőleg az 

öt református, öt lutheránus és az unitárius superinten-
dentiák közös tulajdona, e hó 2-án Budapesten tartotta 
ez évi közgyűlését. E közgyűlést a tulajdonos superinten-
dentiák két-két megbízottja alkotja, kik közül a mostani 
gyűlésen jelen voltak: Antal Gábor és Tisza Kálmán, br. 
Prónay Dezső és Perlaky Elek a dunántúli, Szász Károly 
és Szilassy Aladár, Haitik Frigyes és Laszkáry Gyula a 
dunáninneni, Sárkány Sámuel és Fabiny Teofil a bányai, 
Zelenka Pál a tiszai, Kiss Áron és gr. Degenfeld József 
a tiszántúli, Schreiber Frigyes az erdélyi egyházkerület, 
Ferencz József és Bedő Albert az unitárius egyházkerület 
képviseletében, mint az illető egyházkerületek megbízottai; 
továbbá dr. Győry Elek alapítványi jegyző és Stand Lajos 
alapítványi ügyvivő. A tiszáninneni és erdélyi ref. egyház-
kerület megbízottai nem voltak jelen a közgyűlésen. A 
gyöngélkedése miatt távollevő Tisza Lajos gr. igazgatósági 
elnök helyett br. Prónay Dezső elnökölt, jegyzőül és elő-
adóul dr. Gyory Elek működött. 

Az alapítványi közgyűlés az alapítvány új ügyvivő-
jének, Stand Lajosnak az alapítványi igazgatósághoz az 
alapítvány 1896. évi állapotáról szóló jelentése s az igaz-
gatóságnak ehhez fűzött előterjesztése alapján tárgyalt. 
Az ügyvivő jelentése szerint az alapítvány vagyona föld-
birtokban (Fegyvernek, Tiszaroff-Gyenda, Nagykürü, Kőte-
lek, Dévaványa, Palotás-Szent-Iván) kataszteri tiszta jöve-
delem és épületek értéke szerint becsülve 578,871 frt 
83 kr., értékpapirosokban 78,400 frt, készpénzben 7863 frt 
05 kr., összesesen 665,134 frt 88 kr. Az alapítvány tény-
leges bevétele volt a mult évben 76,161 frt 39 kr., tény-
leges kiadása 35,298 frt 34 kr., az egyházkerületek 

taléka (egyenként 3000 frt) összesen 33,000 frt. így tehát 
a mult évi tényleges pénz tár maradvány 7863 frt 5 kr. 

Közgyűlés az igazgatóság eme számadását helyes-
nek találta s erre nézve a felmentvényt megadta. 

Az 1897. évi költségirányzat az igazgatóság javas-
latára következőleg állapíttatott meg. Bevétel haszonbé-
rekben, építési kamatokban és tőkében 70,524 frt 86 kr. 
Kiadás költségekre és tőkebefektetésre összesen 21,755 frt 
8 kr., s remélt maradvány 48,769 frt 78 kr., miből osz-
talékul kiadandó a superintendentiáknak egyenként 3500 frt 
(még pedig 2500 frt rendes, 1000 frt rendkívüli osztalék 
címen), összesen 38,500 frt, pénztári maradványul elő-
irányoztatott 7769 frt 78 kr. Az osztaléknak a szokásos 
módon való folyóvá tételét a közgyűlés elrendelte. 

Igazgatóság bemutatja az alapítvány szervezetét s az 
igazgatóság ügyviteli és kezelési szabályait tartalmazó 
füzetkét, melyet a közgyűlés tudomásul vesz. Ebben egyik 
leglényegesebb újítás az, hogy az ügyészi állás helyébe 
ügyvivői állás szerveztetett s a hatáskör és díjazás ezen 
álláshoz mérten állapíttatott meg. 

Igazgatóság bejelenti, hogy az új ügyviteli szabályok 
értelmében az ügyvivői állásra 1800 frt fizetéssel s 600 frt 
utazási átalány nyal Stand Lajost, a volt ügyész segédjét 
választotta meg. Közgyűlés az igazgatóság emez intézke-
dését helyeslőleg tudomásul vette. E szerint most már az 
alapítványnál következők a személyi kiadások: igazgató-
sági jegyző (dr. Györy Elek) évi díja s irodai általá-
nya 700 frt; ügyvivő (Stand Lajos) évi díja, lakbére és 
irodai általánya 1800 frt, úti általánya 600 frt; Szilágyi 
Sándor volt ügyész évi járadéka 1000 frt. Állandó ügyészt 
most is tart az igazgatóság, de ennek díjait és költségeit 
évenkint a benyújtott költségjegyzék alapján állapítja és 
téríti meg. A peres ügyeket az ügyész, a peren kívüli 
összes teendőket az ügyvivő végzi. 

Az elnöknek és az igazgatóság négy tagjának meg-
bízatása lejárván, közgyűlés titkos szavazással igazgató-
sági elnöknek egyhangúlag (mind a 16 szavazattal) ismét 
Tisza Lajos grófot, igazgatósági tagoknak 15, illetve 14 sza-
vazattal ismét Prónay Dezső bárót, Szász Károly, püspököt, 
Veszprémy János kúriai tanácselnököt és Bedö Albert ny. 
államtitkárt választotta meg E szerint az alapítvány igaz-
gatósága most már a következőleg van szervezve : elnök 
Ik-za Lajos gróf; tagjai: Prónay Dezső báró, Fabinyi 
Teofil, Perlaky Elek a lutheránus, Szász Károly, Szilassy 
Aladár és Veszprémy János a református, Bedö Albert az 
unitárius egyház részéről; jegyző dr. Györy Elek; ügy-
vivő Stand Lajos. 

Igazgatóság előterjesztésére kimondatott, hogy miután 
az egyházkerületi meghatalmazottak megbízása a folyó 
év végével lejár, a tulajdonos superintendentiák felkéret-
nek, hogy két-két rendes és egy-egy pót-képviselőt válasz-
szanak az alapítványi közgyűlésbe. 

A közgyűlés szép, nyugodt lefolyású volt. Tagjai 
örömmel látták, hogy az alapítvány kezelése, fejlesztése 
mily pontos és előrehaladó, az osztalék is a rendes 2500 fo-
rintról most már 1000 frt rendkívüli osztalékkal meg-
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szaporodva superintendentiánkénf. 3500 frtra emelkedett. 
Ez kétségkívül az alapítványi igazgatóság érdeme, miből 
az oroszlán rész az igazgatósági elnöké, gróf Tisza La-
josé, ki noha egészsége meg van rongálva, mégis egész 
odaadással végzi sülyos felelősséggel járó tisztét. Az ő 
érdemeit br. Prónay Dezső felügyelő, az igazgatóságét 
Ferencz József unitárius püspök emelte ki a közgyűlési 
tagok élénk helyeslése kíséretében. Ezt az elismerést két-
ségkívül az egész ország prot. közvéleménye szívesen 
visszhangoztatja. 

Tudósító. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 

»Német keresztyén erkölcsi fegyelem* cím alatt tár-
gyalja Beyschlag a »Deutsch-Evang. Blátter* májusi füzeté-
ben azt a politikai sajtó által is szellőztetett botrányos 
esetet, a mely szerint dr. Peters keletafrikai német biro-
dalmi biztos hihetőleg uzurpált rabszolgasági jogon egy 
benszülött leányt »kapott*, azt megbecstelenítette, s igazi 
cynismussal az esetről, mint >természetes«-ről beszélt, 
mivel e nőt »privát tulajdonánák« tekintette. S midőn 
később e »jószága« futás által próbált hatalma alól meg-
szabadulni, a császár és birodalma nevében felakasztatta. 
Röstellik természetesen a németek e legújabb botrányos 
történeti jellemképet, s sajtójuk politikai pártkülönbség 
nélkül üdvözölte dr. Petersnek a berlini birodalmi tör-
vényszék által való elítéltetését. S hozzá hasonló sors 
érte Leist és Wehlan nevű hozzá méltó társait is. Méltó 
pendatja e »Kleeblatt« a néhány év előtt leálcázott váltó-
hamisító Hammersteinhez! Megszégyenítették a német 
címer tisztességét azok, kik annak hű megőrzésére s etbi-
kai alapokon nyugvó coloniálpolitikának folytatására let-
tek volna hivatva az afrikai német tartományokban. Pedig, 
mint a lapokban olvasom, Petersnek nagy érdemei van-
nak az afrikai német coloniálpolitika terén, kinek neve 
egykoron fénylő betűkkel ragyoghatott volna a legújabb 
német fölfedezők történetében. A politikai jogi ítéletnél itt 
még súlyosabb a morális ítélet, mert bebizonyult a leg-
újabb psychologia által felderített ama tapasztalati tény, 
hogy a »bestialitás in puncto santi, s a kegyetlenség kar-
öltve halad egymással«. Az idők szomorú jele az — 
mondja Beyschlag — ha a német birodalmi tanácsban 
ilyen immorális jelenségekkel szemben ily előkelő férfiak-
nál egy Babel-nek és socialdemokrata társainak kell kép-
viselnie a keresztyén morálnak erkölcsi rigorismusát és 
tisztaságát! 

Dr. Peters morális cynismusa, mint szomorú jele a 
mai naturalistikus és materialistikus áramlatoknak, indít-
hatta »a német nőegyletek szövetségét* arra, hogy a ke-
resztyén morális tisztaság érdekében fölhívják az egyete-
mek, akadémiák és más tanintézetek tanárait a német 
keresztyén erkölcsiség érzetének a tanuló ifjakban való 
felébresztésére és fejlesztésére. A szövetség fölhívása ko-

moly hangon hangsúlyozza az önuralmat s a mértékle-
tességet ételben és italban egyaránt, mivel tapasztalt or-
vosok szerint a mértékletes életmód követése a nemi 
ösztön feletti önuralmat vonja maga után. »A legbizto-
sabb védelem azonban a kísértésekkel szemben a nő 
iránti igaz tisztelet, a komoly erkölcsi érzület, a józan 
önfegyelem, s az evangéliummal s kegyes férfiak életraj-
zával való foglalkozás. Ép azért a tanárok különösen az 
ifjúsági irodalom megválasztására legyenek nagy figye-
lemmel.« E tekintetben nem ajánlhatjuk eléggé a mi theol. 
akad. ifjúságunknak fíase »ldeale und Irrthümer« és 
Luthardt »Zur Einführung in das akad. Studium* című 
klasszikus müvének gyakori elolvasását. A mai szemér-
metlen naturalismussal szemben, mely a testiség emanci-
pációját sürgeti, Herzen tanár »Wissenschaft und Sittlich-
keit. Ein Wort an die mánnliche Jugend. Lausanne, 1897« 
c. művében a minap az orvosi tudomány alapján kimutatta, 
hogy egyedül a test és a lélek tisztasága alapja a férfi-
ember életerejének és egészségének. Sajnos, hogy e te-
kintetben — nálunk Magyarországon különösen — igen 
lazák a mi viszonyaink, s azokban társadalmunk is igen 
vétkes. Még nem hatotta át az evangélium igaz szelleme 
az egyént és a társadalmat, pedig ez egyetlen biztos szere 
a morális viszonyok javulásának. 

Érdekes német felekezeti statisztikát közölt a minap 
a Luthardt-féle »Alig. Ev.-Luth. Kirchenzeitung*. Azt 
találja, hogy, Németországban az 1890—1894-ik évek-
ben 23,607 áttérés volt a protestáns s 18,804 a kath. 
egyházba. A protestantismusra áttéri 2088 zsidó, 17,002 
katholikus s 4517 más vallású. A zsidóságra tért át 61, 
a római egyházba 2794, s a szekták és dissidensek fele-
kezetébe 15.944 egyén. Leggyakoribb a katholicismusról 
protestantismusra való áttérés a rajnai Bajorhonban és 
Wurttembergben. Beyschlag úgy találja, hogy az a resul-
tátum, a melyszerint Poroszországban 14,045 katholikus 
a prot. s csak 1467 prot. a kath. hitre tért át, legalább 
is kétségesnek mondható. A mi egyházi hatóságaink 
— úgymond — értesülnek ugyan az ev. egyházba való 
áttérésekről, de már a katholicismusra való áttérések száma 
nagyon gyéren jut tudomásukra. Különösen a vegyes há-
zasságokból származó gyermekeknél igen nagy a prot. 
egyház vesztesége. Bennünket meg Magyarországon az 
az újabb egyházpolitikai törvény csupa liberalismusból 
valósággal meg fog tizedelni! 

Ismeretes a jezsuiták ama önvallomása, hogy >bárány 
módjára furakodtak be, de mint farkasok uralkodnak«. 
A Franciaország által annektált Madagaskár szigetén is 
ez az eset. Laroche kormányzó uralma alatt teljes vallás-
szabadságot élveztek a sziget különböző vallású lakói s a 
prot. pogány misszió is sok templomot és iskolát épített. 
Ez szálka volt a jezsuiták szemében s Párisban kiesz-
közölték a prot. kormányzó visszahívását. Helyébe Gal-
lieni generális küldetett, ki a jezsuiták s a bajonettek 
segítségével a prot. gyülekezetekkel azt csinálja, a mi 
Csehország rekatholizálására emlékeztet a fehérhegyi csata 
után. Warneck hallei tanár »Alig. Missionszeitschrift«-ja 



hajmeresztő dolgokat közöl e generális viselt dolgairól. 
Elfogatások és templomfoglalások napirenden vannak. 
Warneck az angol és svéd prot. misszionáriusok tudósí-
tásait a francia kamarának is megküldötte. Meglátjuk, 
lesz-e igazságosság az atheismus és jezsuitismus közt ide 
s tova tétovázó francia kormányban az üldözött protes-
táns missziókkal szemben. Úgy látszik a jezsuiták ellen, 
miután »sint ut sunt, aut non sint« egy újabb Pombal 
és Tanucci ministerre volna megint szükség! 

Ilyen viszonyok között kínosan hat az emberre, ha 
még egy német prot. philosophus is a jezsuiták apologé-
tájává lesz. Paulseu berlini tanár ugyanis »Geschichte des 
gelehrten Unterrichts* című legújabb művében a jezsuiták 
embertelen s erkölcstelen erőszakoskodásait s ismert morál-
jaik szégyenlapjait azzal szépíti, hogy azokat »abstrakt 
kathedrai bölcseségü játéknak« mondja, a »melyek nagyon 
is távol állottak genialis alkotójuk intentiójától*. Mi ezzel 
szemben úgy tudjuk, hogy ezek a kathedrai gondolatjáté-
kok a jezsuiták tankönyveiben s morális vitairataikban 
találhatók, a melyek máig is a pápás gyóntatószék prax-
sát befolyásolják s a papi képzésnek alapjául szolgálnak. 
Paulsen úgy találja, hogy nagyfokú önfeláldozás s önmeg-
tagadás kellett ahhoz: küzdeni az egyház isteni javaiért 
a személyes érdekek teljes mellőzésével! Hát az az egy-
ház, a melyért küzdöttek, nem az Isten s a Krisztus, hanem 
a pápa egyháza volt, a melynek érdekében nem is az 
önfeláldozás, hanem az önzés és a fenhéjázás működött 
közre az egész vonalon. Olvassa meg Paulsen Pascal, a 
janseuisatk, Wessenberg, Döllinger, Reusch és Huber ira-
tait a jezsuitákról, s ki fog ábrándulni azoknak »önfelál-
dozása* gondolatából. 

S végül még valamit az utramontán csodavirágok 
tömj én füstös kertjéből. 

Ujabban a pápa megint közrebocsátott egy jegyzéket 
a tiltott könyvekről, mely állítólag oly »engedékenyen* 
van megszerkesztve, hogy »jóakarat mellett« bárki is 
»minden nagyobb nehézség nélkül« könnyen követheti. E 
jegyzék szerint ki vannak tiltva az 1600 év előtt tiltott 
összes könyvek s az apostaták, eretnekek, shismatikusok 
és akatholikusok összes iratai, a melyek a vallással ex 
professo foglalkoznak. Eredeti szövegű vagy régebbi kath. 
fordítású bibliakiadások csak theologusok kezébe valók. 
Az élő nyelvekre fordított bibliákból csak a szorosan 
approbáltak engedélyezhetők. A kath. tan, szertartás és 
intézmények ellen intézett vallástalan és erkölcstelen iratok 
vagy újságok tiltva vannak. A miért is »a hivők kötelez-
tetnek arra, hogy az egyházi cenzúrának rendelkezésére 
bocsássák mindazokat a könyveket, a melyek szóllanak 
a szentírásról, a theologiáról, az egyháztörténetről, a vallás-
philosophiáról, az ethikáról stb., s mindazokat az iratokat, 
a melyekben a vallásról s az erkölcsiségről általában van 
szó.« Mint látjuk, nagy mértékben élhet a pápás keresz-
tyén azzal a szabadsággal: >mindeneket megvizsgáljatok, 
s a legjobbakat tartsátok meg!« De milyen volna az em-
beriség szellemi életének a képe, ha a pápa e jegyzékét 
követné? 

A purgatórium ismert német theologusa: dr. Bautz 
ugyancsak védi a maga eshatológiai előadásait s szak-
tekintélyekre hivatkozik annak beigazolása céljából, hogy 
»a vulkánok a pokol kéményeinek tekintendők. Tudomá-
nyos téren vetélytársa is akadt dr. Leistle dillingeni (bajor) 
lyceumi rector személyében, ki az Értesítőnek 1896/97. 
hivatalos programmjában hozzá, mint a moráltheológia, 
patrologia és pádagogika tanárához méltóan nagy appa-
rátussal dissertál »az ördög szabadságáról különféle alak-
jaiban « Különösen szeret e modern satanologus szerint 
az ördög az állati alakot, úgy hogy az állatkertek csupa 
ördögi alakokkal vannak tele. Sőt Görres közelebbről meg 
is határozta, hogy miről ismerhetők fel. Sötét színök, lapos 
orruk, büdös leheletük stb. elárulja, hogy melyik állatban 
van az ördög stb. 

De elég e satanologiából ! Boldog Bajorország — így 
kiált fel Beyschlag — a melynek kir. lyceumain ilyen 
rektorok tanítanak! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 

Fogarasi Pap József emlékéhez. 
(Folytatás.) 

Nem ilyen pedig a valóságos nagy és derék ember 
állapotja: mert jó lehet annak egy darabig mostohája, de 
végre aztán jóra fordul a dolga és a maga próbált virtu-
sairól érdemlett tisztességében meghagyatik. Az égi teste-
ket vagy csillagokat vizsgáló tudósok, a kik azokat a csil-
lagokat, melyek nekünk ide alá a földre láttatnak, szám-
ban tartják azok között olyanokat, a melyek a többit 
nagysággal és fényességgel meghaladják, egy néhányat 
számlálnak, kiket primae magnitudinis vagy elsőbbrendű 
nagyságú csillagoknak neveznek. Ilyen primae magnitu-
dius stella, elsőbbrendű csillag a földön egy nagy ember, 
egy valóságos derék ember, sőt nem vétek véle, ha a 
földnek napjának nevezem, melynek noha itt is sok hold, 
sok hagymázos eszű ember vagyon néha ellenébe téve, a 
kik miatt ecclypsist, fogyatkozást kelletik szenvedni, de 
még akkor is egészen el nem takarodik, hanem ő dicső-
sége, szép hirének fénye másutt eléggé kisugárzik. Ilyen 
azért a valóságos derék ember és annak minden állapotja. 
Feltalálja már a józan elme, mely az efféléknek keresésé-
ben gyönyörködik, azokat az okokat, melyekre nézve az 
Isten az ilyen nagy, az ilyen derék embereket szokta 
támasztani. 

Nagyon is megszépült véle az égitesteknek azonkül 
is szép rende, a midőn az Isten azok közé a napot fel-
hozta, kiállította és nem csuda, ha a természet világánál 
járó emberek más kisebbrendű csillagokat hamar elcir-
kálván, ebben megakadtak és valami Istenséget benne gon-
doltak. 

Mert úgy lévén az embernek természete készítve, 
hogy azokon csudálkozzék s bámuljon nagyobbára, melyek 
ámbár egyebekkel egy rendbe helyeztettek, némely részben 
egymáshoz hasonlóvá tétettek, de azok közül kitetszenek, 
kitündöklenek, nagyon tetszik már magának, mikor valami 
dolognak mások felett kitetsző nagysága, dicsősége bámu-
lásra elragadja. Az hol pedig az egyarányuság, egyenlőség 
választást nehezen engedne és az emberi elme természeti 



munkáit nem követhetné: ott gyönyörűséget el nem érne, 
ítéletét nem tehetné, onnan egyszersmind minden szépsé-
get ki tagadna. És ez volt már az oka, hogy a természet-
nek bölcsura, a ki e világi dolgokat nem magáért, hanem 
az emberekért teremtette, azokat az embereknek épen úgy 
íteletekre, mint szemek eleibe kitette; olyan természetet 
engedett nekik, hogy ott keressenek s találjanak szépsé-
get, valahol a szép megegyezésben mégis az egymástól 
megkülönböztetett dolgok a természeti ékességben féljebb-
feljebb mennek; maga a maga teremtésit egymást meg-
különböztető díszekkel ki characterizálta s hogy megis-
mertessenek egymástól, mintegy kiliberiázta. E tészi azt 
a széprendet, melyet látunk az Istennek teremtési között, 
mely ha nem volna, szépséget nem tudnánk s mint akár-
mely alávaló dolgokról, a legszebbekről is úgy ítélnénk. 

így bizony nem kicsinnyé nevelte az okos lélekkel 
felruháztatott teremtéseknek is rendének szépségét, hogy 
az Isten a midőn kisebb kisebb elmebéli ajándékokkal s 
más affele szép virtusokkal felruháztatott embereket soka-
kat hozott elé azok között egy-egy különös szépségű, csu-
dálkozásra igen méltó nagy elmét, valóságos derék embert 
is támasztott, ki a kisebbekre a maga fényének dicsőségét, 
nem különben mint a nap a kisebb csillagokra ki boesát-
gatná, kisugároztatná és a maga ékességének megkiseb-
bülése, csonkulása nélkül amazokét nevelgetné. Csuda bi-
zony, hogy az ilyeneket az Isten embernek meghagyta, 
mégis épen angyali elmével s virtusokkal ékesítette fel, 
és így az egyébiránt egymástól sok grádicsokkal, lépések-
kel megkülönböztetett két rendét az okos lelkeknek — az 
angyalokét és az emberekét — ezek által egybe láncozta, 
szorosan egybe kötötte. 

Augustinus mondotta igen bölcsen, hogy az Isten 
olyan felséges légyen a nagy dolgokban, hogy azonban 
nem kisebb az ahicsonokban; de mégis a midőn a kicsin 
majd minden érzékenységet megcsaló dolgoknak mestersé-
ges alkotmánya egybe rakatá nagy bölcseségét: akkor a 
nagy dolgoknak szemlélése az emberi elmének nem tu-
dom micsoda nagy felséget, dicső méltóságot terjeszt eleibe 
úgy annyira, hogy a nagy dolgok inkább vezettenek 
bennünket az isteni felségnek és hatalomnak megismeré-
sére. De sokkal inkább az okos lelkek rendében ha elné-
zek egy valóságos bölcseséggel, magasan járó gondolatok-
kal az Isten útainak megesmerésével és egyéb minden 
bútet feljül muló ajándékokkal gazdag lelket, egy valósá-
gos nagy elmét ott találom az isteni hatalmat bölcseség-
gel egyetemben és így nem gondolok egy felségesebb 
theatrumot az Istennek dicsőségének kinyilatkoztatására, 
mint egy valóságos derék ember, egy nagy elme. Nem csalat-
kozom meg azért abban, ha azt mondom, hogy az Isten-
nek mindenekben magát kijelenteni akaró dicsősége is 
volt az oka, hogy néha-néha valóságos derék emberek, 
nagy elmék álljanak elé. 

De ha még is ezi a dulgot szemesebben megvizs-
gálom s az Istennek minden teremtésit elnézem, azt is 
meggondolom egyszersmind, hogy az Istennek mintegy 
szokása légyen, hogy e világot kétféle sorsú emberekkel 
plántálja be, kik méltósággal, tehetséggel sok lépésekkel 
egymástól messze vannak, kik által a maga dicsőséget 
nyilván valóvá tegye; már tovább nem csudálom, miért 
támaszt néha az Isten valóságos derék embereket is, nagy 
elméket is e világra Mert a mint a gazdag a szegénynek 
ügyének felsegélésére, az erősek erőtlennek mentségére: 
úgy a valóságos nagy tudományú ember a gyenge elmék-
nek építésére rendeltetett, hogy ez az dicséretes szolgálat 
lenne mind a virtusnak gyakorlás^, mind az egész emberi 
nemzetet egybefoglaló lánc. 

Egy ilyen derék embert kiván továbbá sokszor a 

hazának ellenségitől való megszabadítása, a hazafiaknak 
állapotjoknak, boldogságának előmozdításai az erőszakot 
sokáig nem szenvedhető igazságnak, ártatlanságnak pat-
rociniuma, oltalmazása; egy mindeneknek javukra használó 
jó tanácsadás: egy hamis okoskodásnak minden igazsá-
got meg'ámadó szemtelen tudákos embernek megcáfolta-
tása, melyekben egy valóságos derek ember úgy forog, 
hogy úgy járnak minden ő ellenségi ő vele, mint jártanak 
a csillagok a nappal, kik midőn egytnássai felettébb vetél-
kednének és az ellenkezést épen hajnalig nyújtanák, fel-
jővén egyszer a nap reájok, hirtelen mind eloszlanak, oda 
lennének. 

Minden kétségkívül helyezhetett dolog azért az, hogy 
az ilyen derek embereket az Isten az ő teremtési közt 
való szép rendnek megtartására, dicsőségének kinyilatkoz-
tatására, nagy dolgoknak végbevitelére és különös szolgá-
latokra állította eleitől fogva s állítja ma is elé, hogy a 
mint a testi dolgoknak rendiben, a hol az Istennek nem 
látszik ki koránt is oly nagy dicsősége, mint az okos lel 
kekben, mégis vagyon a drága Kövek közt gyémánt, a 
gyöngyök közt unió, a csillagok rendében egynap: úgy legyen 
az okos lelkek közt is egy hivatalos remek munkája az 
Istennek, egy valóságos derék ember. 

Egy szerencsétlen sorsok által előre az uralkodásra 
készíttetett Cyrusnak ; már harminc esztendős korában 
majd az egész földet meghódoltató nagylelkű Sándornak; 
az erkölcsöket s embereknek szivöket tudós praescriptiv-
val gyógyító Socralesnek; esküvését megszegni nem akaró 
s hazáját elárulni nem tudó Regulusnak; a tisztességtől 
eltávozni, hajlani nem szerető Fabriciusnak, az Isteneket 
másokkal való jóltételben követő Marcus Antonius Filo-
sofusnak példájában feltaláljátok Sz. H. ha keresitek az 
olyan derék embert. 

De a midőn azoknak életeket vizsgáljátok, úgy tapasz-
taljátok. hogy azok közül a nagyobbak, kik érdemmel s 
méltósággal a többit meghaladták: életekkel kipótolják; 
mert nagyobbára midőn még céljokat el sem érték, elkez-
dett dolgokat nem végezhették, a világot jól meg sem 
ismerhették s már életeket véletlenül letették. 

Cassius római ember szokta vala minden dolgok 
iránt kérdezni: cui bono? Mi haszna van? Itt is talán, 
a midőn a nagyérdemű embereknek hirtelen halálokat és 
ilyen szép égő fáklyáknak véletlenül lett elakivásokat látná, 
méltán kérdhetné: cui bono ? Mi haszna, hogy az Isten 
őket e világra behozta, ba innét ismét olyhamar vissza-
szólította, hogy az atyának és anyának örömére támasz-
totta, ha őket az ők halálokkal megint oly hamar meg-
szomorította, hogy a haza, a vallás, az igazság s törvény 
oltalmára előállította, ha ezen oszlopokat oly hirtelen mel-
lőlük elrántván ingadozó állapotra juttatta; hogy minden 
jóknak reménységét ő bennek megfundálta, ha már ismét 
megcsalatkoztatta és így bennek — úgy tetszik, sem az 
Isten maga, sem a haza célját el nem érte. 

Bizony, ha ezt a dolgot egy Istent nem ismerő atheus 
vagy egy mindeneket a természet folyásának változást 
nem ismerő törvényének alája vető stoicus filosofus, akár 
olyan ember látná egy epicureus, ki azt hitette el magá-
val, hogy mindenek ex eaeco et fortuito casu, vak sze-
rencséből s történetből lesznek, ezen dolgon nem bámulna, 
épen nem csudálkoznék, mert előtte egy valóságos derék 
embernek sziilettetése és hamar lett halála csak olyan, 
mintegy kénköves matériának a levegő égben lett meg-
gyuladása s megint megaluvása. Ha továbbá egy isteni 
gondviselés iránt kételkedő, vagy egy isteni bölcs igaz-
gatásnak útját jól nem értő ember szemlélné, az Istennel 
talán szembe állana, vélle perlekednék és zúgolódna. 

De ha egy keresztyén nézi e dolgot, ki az Istent 



tudja, az ő bölcs gondviselését hiszi, hogy az Isten igaz-
gatásának mindenek alája vagyunk vetve, nyilván tapasz-
talja, hogy a melyek lésznek, nem szerencséből, sem nem 
történetből, hanem az Istennek bölcs tanácsából lesznek. 
Az ilyen ember már, megilletődött szívvel ugyan mint 
ember, de az Isten bölcs utain megnyugodott elmével 
tekintvén mint kereszlyén egy valóságos nagy embernek 
halálát, abban is az Istennek bölcs ujjait csudálja és bölcs 
cselekedeteinek okait bővön látja s érti. Nem mondja ő 
koránt is azt, hogy az Isten, a ki azt teremtette, célját 
benne el nem érte. Mert ha igaz az, a mit még a pogány 
Cicero is megismert, hogy az embert a természet, vagy 
annak bölcs ura ide csak szállásra, nem örökké lako-
zásra küldötte s a földet neki, mint valami vendégfogadót, 
nem pedig örökös jószágot, úgy rendelte, hogy itt a virtus-
nak kies, de nehéz mezején egy darabig magát gyakor-
laná, a mely szép ajándékokkal felékesíttelett, azoknak hasz-
nát venné, dicsőségét még nagyobbra nevelné, mint tanult 
katona, a maga helyéből, statiojából ki ne mozdulna, míg 
nem az ő Urának parancsolatját hallaná, igaz az is és 
minden kétség kívül tétetett dolog, hogy senki addig e 
világból ki nem költözhetik, míg az ő hatalmas urának 
őtet hivő szavát meg nem hallja. 

A pedig mint bölcs teremtő semmit is csak a mu-
togatásra, haszontalanczifraságra nem veszteget: Nihil in 
natura sterilé, mert semmi nincsen a természeti dolgok 
közt haszontalan is a mi a véget, melyet az Isten eleibe 
feltett, el ne érné. A ki azért nagy elmével, jó szívvel és 
minden jeles virtusokkal felékesíttetett. minden kétség kívül 
épített, gyógyított, intett, példájával sokat a jóra elkészített 
és az Istentől eleibe szabott véget el is érte. 

Ne gondolja azt is senki, hogy az olyan valóságos 
nagy embernek boszúságára esnék, hogy az ő életének 
oly hamar vége lészen. Mert ő, minthogy tudja, hogy 
életet nem maga adott magának, annak határát is más 
vetette meg : megtanulta egyszersmind azt is, hogy életét 
másnak, a ki azt adta volt. annak parancsolatjára jó 
szívvel tégye le. Annyival is inkább, mivel látja, hogy 
itt a hamisság az igazságon, az erőszak a jámborságon, 
a gyűlölség a virtuson és minden tisztességen néha erő-
szakot tészen, nem kivánja ily sok rossz szomszédságok 
közt lakni s ha hivattatik, kész innen elköltözni. Ugyanis 
tudja, hogy oda mégyen, a hová az elvezető utat egész 
életében kereste, abban a boldogságban részesül, melynek 
elnyerésére vala intézve beszéde, cselekedete, egész élete; 
azt a tökéletes gyönyörűséget éri. melynek kívánságától 
addig is, míg élt, lángolt és ugyan égett. 
(Folyt, köv.) Koncz József. 

IRODALOM. 

** Határidő-jegyzék a kir. tanfelügyelőségek 
időszaki teendőiről. Szerkesztette és kiadta: Frics Jenő 
kir. tanfelügyelői tollnok, Sepsi-Szentgyörgyön. Ara két 
korona. A csinosan kiállított és időszaki naptár alakjában 
falra szegezhető táblás kimutatás igen pontos, figyelemre-
méltó jegyzékét adja a királyi tanfelügyelőségek bonyolult 
adminisztrációnális teendőinek mikor teljesítése tekinteté-
ben. A hivatalok mai »papirkorszakában« a nép- és 
közoktatásügy terén is annyira felszaporodtak a törvény-
ből és rendeletekből folvó tennivalók, hogy a nagy töm-
kelegben mindenikre s pedig olyanokra, melyek határidő-
höz vannak kötve, emlékezni lehetetlen. Ezen a bajon 
kiván segíteni a fennebbi, hónapokra és napokra beosztott 
táblás kimutatás, mely a különféle határidőhöz kötött 

intézkedéseket könnyen áttekinthető rendszerben tartal-
mazza s a kir. tanfelügyelőségek minden időszaki teen-
dőire nézve megbízható tájékozásul szolgál Ezen jegyzék-
nél az űgybuzgó szerző mintegy 1100 szabály- és kör-
rendeletet, utasítást, döntvényt, határozatot stb. tanulmányo-
zott át, hogy a jelenleg érvényben levő chaosban eliga-
zodni s a szükségeseket tudni lehessen Mi részünkről 
midőn egyfelől a szerzőnek fáradságos munkáját készsége-
sen elismerjük, másfelől azt is kijelentjük, hogy ez a 
táblázat is ineggyőződtet ama véleményünk helyességében, 
hogy a mai tanfelügyelet föltént bürokrácia, nem pedig 
paedagogiai intézmény, a minek lenni kellene, és a minek 
néhai való jő Eötvös József báró, első kultuszminiszterünk 
tervezte és célozta Ettől eltekintve, ajánljuk a derék 
munkálatot azoknak, a kiknek a fennebbi címben Íra-
tott. (—e—). 

** Népoktatásügyi teendők határidő-jegyzéke 
című munkára hirdet előfizetést dr. Szabó Mihály Alsó-
Fehérvármegye segédtanfel ügyelője N.-Enyeden. A könyv 
naptárszerüleg mintegy emlékeztető gyanánt sorolja elő 
az időponthoz kötött összes népoktatásügyi teendőket, s 
e szerint a tanítóknak és a tanügyi adminisztráció férfiai-
nak becses segédkönyve lesz. Megjelenik f. évi június 
elején, előfizetési ára 1 frt, mely a szerkesztő-kiadó címére 
N.-Enyedre küldendő. — Ajánljuk a népoktatás terén 
működő szakferfiak figyelmébe. 

E G Y H Á Z. 

Budapesti ref. egyházközségünkben június 3-án 
fontos egyháztanácsi ülés tartatott, a mennyiben ekkor 
töltettek be választás által a főgimnáziumnál ürességben 
levő tanszékek és az egyházban rendszeresített két hit-
oktatói állás. A természetrajzi tanszékre két pályázó közül 
helyettes tanárnak egyhangúlag megválasztatott dr. Török 
Tivadar; a magyar-német tanszékre, mivel a pályázók 
közül egynek sem volt megfelelő minősítvénye, nem tör-
tént választás; a történelmi tanszékre öt pályázó közül 
Lányi Lajos mezőtúri tanár 14 szavazatával szemben 28 
szavazattal dr. Pruzsinszky Fái kisújszállási tanár válasz-
tatott meg. Hitoktatók lettek felkiáltás útján egyhangúlag 
Keresztesi Sámuel hévizgyörki rendes lelkész és szavazat-
többséggel (16 ellenében 20 szavazattal) Fábián János 
budai hitoktató. E választások előtt az újonnan választott 
presbyterek hivatali esküt tettek s az egyes bizottságokba 
beosztattak. 

Egyházi aranykönyv. Kubinyi Kálnrán róm. kath. 
vallású földbirtokos nemes szivétől indíttatva a nvústyai 
(Götnör m.) ág. hitv. evang. egyház részére 2000 frtos 
alapítványt tett, hogy annak kamatai a papi- és tanítói 
stólajárandóság megváltására fordíttassanak. 

A tiszántúl i egyházkerületi értekezlet választ-
mánya egyidejűleg a kerületi gyűléssel élénk érdeklődés 
mellett ülésezett Debrecenben. Elnököltek az értekezlet 
alelnökei : Balogh Ferenc és Simonffy Imre. A jegyzői 
tollat dr. Bartha Béla vezette. A választmány kimondotta, 
hogy f. évi nagygyűlését az értekezlet szeptember 2l-én 



Szatmári tartja meg. Ez alkalommal az ünnepi istenitisz-
teleten Széli Kálmán, nagyszalontai lelkész s esperes 
prédikál. E gyűlés választja meg — miután a piandátum 
lejár — újra a tisztikart és a nagy választmányt, még 
pedig szakosztályok (egyháztársadalmi, nevelésügyi, iro-
dalmi) szerint. A szatmári gyűlés tárgyai lesznek: 1. Garzó 
Gyula előadása a diakonissa intézményről. 2. Bizottsági 
vélemény Ferenczy Gyulának a nagyváradi közgyűlésen 
az egyházi vagyon és adózás tárgyában beterjesztett javas-
lataira. 3. A debreceni theol. tanárok véleménye Gulyás 
Lajosnak a váradi gyűlésen felolvasott s a lelkészkép-
zésre vonatkozó javaslatára. 4. Gergely Károly értekezése 
a lelkipásztori gondozás régi, kipróbált eszközeiről. 5. Ér-
tekezés a prot. leánynevelésről. — Gsiky Lajosnak a bel-
misszióról szóló munkálata véleménynyilvánítás végett az 
egyházmegyei értekezletekhez tétetik át. Ezzel kapcsolat-
ban a választmány kifejezte azon óhajtását, hogy a kerü-
leti, megyei, és községi értekezletek necsak koronkénti 
érintkezésbe, hanem szerves kapcsolatba jöjjenek egy-
mással. Végül dr. Bartha Béla indítványa folytán a 
választmány javasolni fogja a nagygyűlésnek, hogy bízzon 
meg egy valakit, esetleg egy bizottságot olynemű statisz-
tikai munkálat készítésével, mely feltüntetné, minő hatás-
sal voltak a ref. egyházra a gyermekek vallásáról és a 
felekezetnélküliségről alkotott egyházpolitikai törvények. (J.) 

Huszonötéves lelkészi jubileum. Lélekemelő ün-
nepet ült áldozócsütörtökön Madarász Imre lelkész és 
orsz. képviselő: karcagi lelkészségének huszonötéves jubi-
leumát. Az ünnepség első része a templomban ment végbe, 
hol körülbelől 6000 lélek volt jelen. Az ünnepi szónok-
latot. maga a jubiláns mondotta, mélyen meghatva hall-
gatóságát tartalmas és szépen kidolgozott beszédével. Az 
isteni tisztelet után egyházközségi díszközgyűlést tartottak, 
melyen Hajnal Elek elnök, az ünnepeltnek 23 év óta 
buzgó lelkésztársa, üdvözölte Madarászt, kiemelvén tör-
hetetlen hithűségét s híveihez való őszinte ragaszkodását 
s szeretetét. Utána Lacsny Gyula főgondnok sorolta fel 
az ünnepeltnek érdemeit, lelkes beszédben s átnyújtotta 
az egyház ajándékát: egy remekművű serleget s egy gyö-
nyörű bibliát, a melyekért Madarász Imre mélyen meg-
hatva mondott köszönetet. Ezzel az ünnepség első része 
véget ért A küldöttségek tisztelgését lakásán fogadta a 
jubiláns lelkész. Első sorban a hölgyek küldöttsége tisz-
telgett nála, melyet Hizlyné űrnő vezetett. Beszéde vé-
geztével átadta a hölgyek ajándékát, egy pompás ezüst 
iróasztalkészletet. Sorba következtek ezután a gimnázium 
tanári kara Borsos Ámbrás vezetése alatt, majd a tanító 
testületet Horváth Ferenc igazgató, a kisújszállásiak kül-
döttsége, a nagykunmadarasi presbyterium, Karcsag város 
képviselőtestülete, az ipartestület. Délben díszlakomára 
gyűltek egybe az ünnepelt tisztelői a gimnázium feléke-
sített tornacsarnokában, melyen sok lelkes pohárköszöntőt 
mondtak. Az ünnepet végül rögtönzött táncmulatság fe-
jezte be. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Özv. Szente Bálintné szül. 
Tömöry Juliánná volt h.-böszörményi lakos vallásos buzgó-
ságból végrendeletileg ötezer frtot érő ingatlanokat hagyott 
a debreceni főiskolára. (J.) 

A debreceni ref. főgimnázium évről-évre oly 
tömött, hogy a helybeli növendékeket sem képes befo-
gadni. Hogy ez lehetővé tétessék, a tiszántúli ev. reform, 
egyházkerület fölkérte az iskola egyik főpátronusát, Deb-
recen városát, hogy két, újabban felállítandó párhuzamos 
osztálynak költségeit vállalja magára. A városi közgyűlés 
egy évre a költségeket megszavazta. Hogy e különös ha-
tározat alapján a kerület belemegy-e újabb párhuzamos 
osztályok felállításába, nem valószínű. (J.) 

Uj főgimnáziumok. Wlassics közokt. miniszter a 
békési ref. hat osztályú gimnázium teljessé való kifejlesz-
tésére 3000, a csabai ev. algimnáziumnak pedig ugyan-
erre a célra 2000 forint segélyt utalványozott. Mindkét 
iskolának építési segélyt is ad az állam. 

Modern supplicatio. Ezt az elnevezést adta Ra-
dácsi György annak a tanulmányútnak, melyet a sáros-
pataki főiskola 37 theologusa négy tanár vezetése alatt 
Debrecenbe tett. A vezető, illetve kisérő tanárok voltak: 
Radácsi György, dr. Rácz Lajos, dr. Zsindely István, 
dr. Finkey Ferenc. A modern supplicátio azonban, miután 
Sárospatakról először Debrecenbe indult, mindenki előtt 
tudvalévő okok miatt egy egyszerű feltünésnélküli tanul-
mányúinál jóval nagyobb fontosságú s valószínűleg pár 
évtizeddel előbb kivihető sem lett volna, s hogy most így 
sikerült és a legcsekélyebb dissonantia nélkül sikerült, az 
első sorban Radácsinak, de aztán az összes vendég és 
vendéglátó tanároknak az érdeme. A ki azonban azt hinné, 
hogy e közeledés által Sárospatak az elvi küzdelmek terén 
begöngyölte és végképen meghajtotta zászlóját Debrecen 
előtt, az alighanem csalódnék, de hogy sokat tett arra, 
hogy a személyes érintkezés folytán a netaláni keserűsé-
gek elmúljanak s a szív megteljék szeretettel és a lélek 
a prot. nagy érdekekért, valamint a kálvinismus dicsőségeért 
való közös harci kedvvel, az bizonyos. Egymást megis-
merve s nem a távol ködéhen látva, egymás szivében a 
barátság tüzét felgerjesztve, a hibákat is könnyebben eltűr-
jük egymásban. Mindenesetre kívánatos, hogy a pataki 
theologusok eddig páratlanul álló szép példáját a többi 
theologiai akadémia ifjúsága is kövesse. Debrecen tárt 
karokkal s mondhatom ép oly tárt és igaz szívvel fogadta 
a patakiakat. Tegyenek róla ők maguk tanúságot. Ottlétük 
alatt elhalmozták őket mindazzal, a mit a jövetelök okozta 
nagy örömtől kiáradt szívok és leikök nyújthatott. Az ál-
lomáson nagy csapatban vártak reájuk tanárok és növen-
dékek. Leszálláskor Sass Béla igazgató üdvözölte őket 
melegséggel, mire Radácsi György hasonló módon felelt. 
Az elszállásolás után f. hó 22-én d. u. három órakor 
ünnepies fogadtatás volt a kollégium dísztermében, mely 
ez alkalomra egészen megtelt. Ott volt többek között Kiss 
Áron püspök, Simonffy Imre, a főiskola helyi gondnoka, 
Márk Endre, az összes tanárok és akadémiai ifjak. Itt 



a pataki testvéreket CsíJcy Lajos theol. dékán üdvözölte 
jól átgondolt, lelkes beszédben, az ifjúság nevében pedig 
Nagy Sándor szenior, Radácsi válaszában annyira meg-
találta a szivekhez vezető utat, hogy az egész közönség 
elragadtatva éljenzett és tapsolt. A pataki theologusok közül 
Nagy Béla harmadéves theol. tartott beszédet. Mindezen 
beszédek tanároké, úgy. mint ifjaké nem hidegek, kereset-
tek voltak, hanem épen közvetlenségük által értek el 
frappans hatást. Programmon kívül mégrZr. Bartha Béla, 
a volt pataki tanár tartott egy emelkedett hangú és szel-
lemű beszédet. Erre elindultak a patakiak a kollégiumnak 
s gyűjteményeinek megtekintésére. Másnap a Hortobágyra 
rándultak ki, hol Debrecen városának szívesen látott ven-
dégei voltak s gyönyörködtek a véghetetlen síkságban. 
Harmadik nap reggel a nagytemplomi istenitiszteleten vet-
tek részt s meghallgatták Dicsöffy József bibliamagyará-
zatát. Ezután a gályarabok oszlopához mentek, a hol 
Radácsi György szép beszéd kiséretében koszorút helye-
zett a hitbajnokok emlékkövére. Ez lélekemelő jelenet volt. 
Innen a város tanintézeteinek és nevezetességeinek meg-
tekintésére mentek Hűséges és szakavatott kalauzuk volt 
mindenkor most CsíJcy Lajos, majd dr. Bartha Béla, kik-
nek tevékenysége és szíves buzgósága első sorban járult 
a kirándulás sikeréhez. Hétfőn délben a tanári kar a ked-
ves vendégek tiszteletére a Nagyerdőn közebédet rende-
zett, hol számos szebbnél-szebb köszöntők hangzottak el 
az egyetértésre, a szeretetre, s a hol a patakiak édes 
szavakkal s tiszta szívvel hívták meg a debrecenieket.. 
Bizonyosan mennek is minélelőbb ; a jég meg van törve, 
a tavaszi verőfény kisütött s a szivek megéledtek. A mo-
dern supplikánsok május 24-én utaztak vissza Patakra. (J.) 

Tanári jubileum. Hajdu-Nánás közönsége május 
27-én Kruchió Lajos volt gimnáziumi igazgató tanári 
működésének huszonötéves jubileumát. Reggel a refor-
mátus templomban isteni tiszteletvolt, melyen ott voltak 
Kiss Áron tiszántúli ev. ref. püspök, Dégenfeld József 
gróf főgondnok, Hajduvármegye főispánja, Zsigmond Sán-
dor esperes és a vidéki tanártestületek küldöttei, kik a 
jubileumra a reggeli vonattal érkeztek. Tiz órakor a gim-
názium dísztermében előkelő hölgyközönség jelenlétében 
folyt le a jubileumi ünnep. Kiks Áron az egyházkerület 
nevében üdvözölte a jubilánst, Dégenfeld gróf főispán rö-
vid beszéd kiséretében átadta Kruchiónak a kultuszmi-
niszter üdvözlő levelét. Zsigmond Sándor esperes az 
egyházmegye és Kovács Lajos a debreceni főiskolai tanári 
kar nevében üdvözölték Kruchiót, Benkő Lajos lelkész 
pedig átadta Kruchiónak tiszteletbeli igazgatói és presbyteri 
kinevezését. A tanítványok és tanártársak szónoka Nagy 
Elek igazgató volt, a ki átadta az ezer koronás takarék-
pénztári betéti könyvet, mely összeget mint »Kruchió-
alapítványt« a gimnázium javára fogják kezelni, azonkívül 
átnyújtott egy a tanárok és tanítványok arcképével meg-
töltött értékes albumot. Bán Géza a tanítók, Vitéz József 
gimnáziumi tanuló az ifjúság üdvözletét mondta el. A 
jubiláns meghatottan válaszolt. Este bankét volt Kruchió 
tiszteletére. 

EGYESÜLET. 
A M. P. Irodalmi Társaság f. évi könyvkiadványa 

Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlés vallásügyi tár-
gyalásainak IV-ik kötete lesz, mely az 1687—1712 közötti 
időszakot öleli fel. A könyv elkészült, de költségkímélés 
tekintetéből a pápai közgyűlés Emlékkönyvével együttesen, 
június hónap második felében küldetik meg a Társaság 
pártfogó, alapító és rendes tagjainak. A pápai közgyűlés 
Emlékkönyve, mely a közgyűlésen tartott felolvasásokat 
és jelentéseket tartalmazza, a Protestáns Szemle alakjában 
és 6-dik számaként nemsokára szintén elhagyja a sajtót. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület május 31-én 
tartotta a nyári félévben utolsó összejövetelét, mely alka-
lommal Szász Károly püspök intézett bibliamagyarázat 
keretében buzdító beszédet a Baldácsy-termet zsúfolásig 
megtöltött tagokhoz. Előző napon fejezték be az egyesület 
tagjai által vezetett vasárnapi iskolát, melyet közel negy-
ven gyermek látogatott. Az egyesület néhány tagja május 
30-án a konfirmáció alkalmával gyűjtést tartott a Kálvin-
téri és a. fazekas-téri templomban, mely gyűjtés közel két-
száz frtot eredményezett az egyesület javára. Az egyesü-
letbe a jelen év folyamán 55 új tag lépett be, köztük hat 
alapító tag 100—100 frttal, névszerint Antal Gézáné, Bá-
lint Sándorné, Egyesült fővárosi takarékpénztár. Patay 
Gyuláné, Vargha Gyuláné, Vámossy Károlyné. Az egye-
sület nemcsak a szegények segélyezésében fejt ki áldásos 
tevékenységet, hanem immár az árva és elzüllött gyer-
mekek gondozásában is szép munkát végez, a mennyi-
ben hét elhagyatott gyereket neveltet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Kiss Áron püspöknél és gr. 

Degenfeld József főgondnoknál, a tiszántúli egyházkerület 
elnökeinél, a debreceni ev. ref. főiskola tanári kara f. hó 
1-én testületileg tisztelgett, hogy köszönetet mondjon ne-
kik általán a főiskola felvirágoztatása körül kifejtett buz-
golkodásukért, legközelebb pedig a tanárok korszakos 
fizetésrendezése ügyében tanúsított nemes magatartásu-
kért. A tanári kar háláját és köszönetét mindkét helyen 
Sass Béla akad. igazgató tolmácsolta legékesebb szavak-
kal. A válaszok, főleg az ereje teljességében lévő s egy-
házát lángolóan szerető gr. Degenfeld Józsefé a debreczeni 
kollégium iránt a legmelegebben érző szívről s annak 
javáért tenni kész akaratról tettek bizonyságot. — A 
debreczeni ev. ref. főiskola akad. igazgatójává a jövő isk. 
évre — ezúttal már harmadízben — Sass Béla hittanár 
választatott meg. — Diószeghy Mihály diószegi ev. ref. 
segédlelkészt a gyantai (nagyszalontai ev. ref. egyház-
megye) egyházközség rendes lelkészévé választotta. 

* A konfirmáció Budapesten a ref. egyházközség-
ben május 30-án fejeztetett be. A konfirmációi oktatást 
a központban három csoportban Szász Károly püspök, 
első lelkész végezte titkára és káplánja segítségével; Budán 



Haypál Benő, Kőbányán Török József, a Zuglóban Péntek 
Ferencz. A Kálvintéri templomban május 29-én délután 
volt meg a konfirmáltak vizsgálata és 30-án folyt le maga 
a konfirmáció és a mindkét nemű ifjúság úrvacsoráboz 
járulása. Ez alkalommal Szász Károly püspök tartotta az 
alkalmi prédikációt, melynek végeztével az ifjúság hit-
vallástétele és fogadástétele következett s minden konfir-
mált egy-egy új testamentomot kapott ajándékba. A kon-
firmációi vizsgálat és a konfirmációi ünnepély nagy közön-
ség jelenlétében meghatólag folvt le. Konfirmáltatott a 
központban 175, Budán f<4, a Zuglóban 35, Kőbányán 28. 
összesen 292 fiú és leány. 

* A Tóth Sámuel emlékére létesítendő alapít-
vány ügyében következő aláírási ícet kaptunk, melyet 
melegen ajánlunk olvasóink pártoló figyelmébe. Nagytisz-
teletű Tóth Sámuel úr, egyházkerületünk több mint huszon-
öt éven át főjegyzője, ezen állásától, mai napon megkez-
dődött kerületi gyűlésünkön lemondott. Megválik tehát 
attól a széktől, melyet 1867-ben. mint helyettesített, majd 
1869-ben, mint. megválasztott aljegyző, egyházunk hü 
munkásainak sorában elfoglalt. Leteszi a tollat, melyet 
oly sok lelki erővel, annyi feláldozó törődéssel, magyar 
sionunk építése érdekében használt s kerületünk, az iránta 
érzett hálából, méltányolva lemondása indokait — lemon-
dását el is fogadta. Az elismerés mindig megtisztelő az 
érdemes munkásra; a hála pedig, mely a hű munkást 
kiséri, a munkaadót tiszteli meg. Nincs, nem lehet a mi 
egyházkerületünknek, a közkormányzatban résztvett egyet-
len tagja sem olyan, ki az elismerés pálmáját ne nyújtaná 
annak a férfiúnak, ki közügyeink terén oly szép, mara-
dandó alapot vetett; ki munkált másokért is, munkált 
mindnyájunkért azon épületen, mely ma egyházalkotmá-
nyunk szép fejlődésnek indult felszentelt hajléka. Legyen 
e szívesen nyújtott elismerés, megtisztelő jutalma a hű 
munkásnak. De ne maradjon ez elismerés csak puszta 
szó. Örökítsük meg emlékét a hű munkásnak. Gyűjtsünk 
egy alapot, mely a később élő nemzedéknek is hirdesse, 
hogy a hű munkást megtiszteli kora; mely tartsa fenn em-
lékét a férfiúnak abban a főiskolában, melynek tanára; 
azon hitfelekezet ifjai között, melynek alkotmánya építé-
sére áldozta legjobb erejét, minden tudását Ez emlék-ala-
pítványt kívánja összegyűjteni kerületünk kebelében, az 
laólirott s végrehajtással megtisztelt bizottság. Adakozásra 
hívja fel az egyházakat, a lelkészeket, mindazokat, kik az 
érdemet elismerni, a jó munkát méltányolni tudják. Legyen 
ez alap hálánk tüköré. Önmagunkat tiszteljük meg vele, 
önmagunkról adunk kedvező tanúbizonyságot az által, ha 
legjobb munkásunk érdemét hálával örökítjük. Az adako-
zások, a gyűjtő ívekkel, folyó év augusztus 15-ig Zsigmond 
Sándor espereshez H.-Szoboszlóra lesznek beküldendők. 
Debreczen, 1897. május 18 án. Tisza Kálmán, v. gond-
nok, Horthy István, e. m. gondnok, Szabó János, ev. ref. 
esperes, Széli Kálmán, ev. ref. esperes, Zsigmond Sándor, 
ev. ref. esperes, a végrehajtó bizottság tagjai. 

23. szám. 

Pályázat lelkészi állásra. 
A felső-szabolcsi egyházmegyébe kebelezett balkányi 

ev. ref. egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 
Ezen állás javadalma földben, terményben és stó-

lárékban az 1894. évi egyházmegyei becslés szerint 
1100 forintban lett megállapítva; s így ezen egyház első 
osztályú. 

Pályázati határidő június 15. 
Pályázati kérvények Görömbei Péter espereshez 

Nagy-Káli óba küldendők. 
Kelt Debrecenben, 1897. május 26-án. 

Kiss Árön, 
püspök. 

91/1897. sz Pályázati hirdetés. 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium főgimnáziu-
mánál az 1897-98-dik iskolai évben egy uíjzoló mértani 
tanszék helyettes tanárral töltendő be, kinek évi fizetése 
800 frt. 

Az ezen tanszéket elnyerni óhajtó ev. ref. vallású 
tanárok és tanárjelöltek megfelelő képesítésükről szóló 
bizonyítványukat és más szükséges okirataikat folyamodvá-
nyuk kíséretében a marosvásárhelyi ev. ref. kollégium 
elöljáróságához a f . évi június 25-dtkéig küldjék be. 

A megválasztott helyettes tanár tanszékét a f. évi 
szeptember 1-én foglalja el és köteles a rendes óraszámig 
rokon tárgyat is tanítani. 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium elöljáróságától. 
Dózsa Elek, Kóbori János, 

főgondnok. jegyző. 

Pályázat két rendes tanári állásra. 
Az állami segélyben részesülő aszódi ág. ev. algim-

náziumnál a következő két rendes tanári tanszékre pályá-
zat hirdettetik: 

1. Latin-magyar. 
2. Latin-német (esetleg természetrajz-földrajz azon 

feltétellel, hogy a német nyelv tanítására vállalkozik). 
A rendes tanár évi fizetése 1200 frt, törzsfizetés és 

150 frt lakáspénz vagy lakás természetben. 
Gimnáziumunk fölvétele az országos tanári nyugdíj-

intézetbe folyamatban van. 
Pályázhatnak ág. ev. vallású okleveles tanárok. Folya-

modásukat vallásukra, képesítésükre, életkorukra, egészsé-
gükre és eddigi szolgálatukra vonatkozó oklevelekkel föl-
szerelve, a gimn. bizottsághoz intézve f . évi június 30-ig 
az igazgatósághoz adják be. 

A megválasztott tanár tanszékét f. évi augusztus 
végén köteles elfoglalni. 

Aszódon, 1897. május 30 án. 
Bolla Lajos, 

1—3 igazgató. 
OORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKSTKN. 



PROTE 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
I X . kerület, Erkel-utca 3. szám, h o v á a kéz i ra tok 

c imzendök. 
Kiadtf-bivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), h o v á az elöiiz. és hi rdet , d í j ak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Et/yeft szám ára 20 kr. 

L e l k i g o n d o z á s a s t a t i s z t i k a v i l á g á n á l . 

Ugy olvassuk egyházi lapjainkban, hogy a 
tiszántúli egyházkerületnek folyó évi szeptember 
hó 25. napján Szatmáron tar tandó egyházi érte-
kezletén Gergely Károly, nagybányai lelkész a 
cura pastorális régi s »kipróbált« eszközeiről 
fog értekezni. Reméljük, hogy példáit legalább 
is egy félszázaddal ezelőtti időkből veszi, mert 
hogy aj mai generáczió kezében azok a régi 
és kipróbált eszközök nem igen válnak be, azt 
a következő szomorú adatok eléggé fogják 
igazolni. 

A »Statisztikai havi közlemények« három 
első füzete van előttem, melyek a jelen óv első 
negyedében kötött vegyes házasságokról rész-
letes képet nyújtanak. Egyházi lapjaink megem-
lékeztek már az első füzet tartalmáról, de lássuk 
most a háromét együttvéve. 

Előre kell bocsátanunk, hogy minden vegyes 
házasságnál két felekezet egyenlő erővel áll 
szemben, a mennyiben mindegyik egy-egy felet 
szolgáltat. Mindenik félnek egyenlő igényei van-
nak a házasságból születendő gyermekekre nézve 
s a ki igényét viszonylagosan nagyobb erővel 
őrzi meg, létesíti, az lesz diadalmas. A régibb, 
s főleg az eddigi törvényhozás a sexus sexum 
sequi tur elvét állította fel, hogy a szülék vallásos 
érzelmeinek igényeit gyermekeik vallására nézve 
érvényesítse. A törvény: törvény, a míg 
végrehaj tható ós biztosította a jogot a nélkül, 
hogy azért küzdeni kellett volna. Ma a fentebbi 
elv csak akkor érvényes, ha a szülék a gyer-
mekek egy vallására nézve, bármi okból, meg nem 
egyeznének. A megegyezésben épúgy nyilvánul 
a szülék nyilvános buzgósága s a gyermekek iránti 
szeretet, mint a meg nem egyezésben a szülék-
nek egymásiránt i kölcsönös gyöngédsége. Ter-
mészetesen ez a felfogás a legideálisabb nézpont, 
a melyet a való elég sokszor megcsúfol, de hát 
mindig a legjobbat kell feltennünk. Hogy a most 

említett két motívum közül melyik szentebb, me-
lyik e rősebb : e r re mérték nem alkalmazható. A 
jog szabályai hidegek s nem férnek meg az érzel-
mek eme körében. Ezenkívül figyelembe veendő 
az is, hogy legtöbbször a vegyesházasságot kötő 
felek nem csak vallásos lények, hanem külön-
böző egyházak tagjai is ós így általuk az egy-
házaknak igénye is követelőleg lép fel. Az egy-
ház, mint valami gazda, befektetést eszközöl a 
vallásos neveléssel az egyénbe ós a befektetés 
gyümölcse annak intenzivitásától függ. Lehet 
ugyan némely, sőt sokszor számos esetre is hi-
vatkozni, a mikor a szülék megegyezése nem 
vallásosságuk intensivitásával van összeköttetés-
ben, de ez a rosszabb eset és nem nyújthat elég 
vigasztalást. 

Végeredményül annyit kell konstatálnunk, 
hogy a bizonyos idő alatt kötött vegyes-
házasságokból született gyermekek számának 
50°/ o-ához ta r tha t számot minden vallású szülék 
összesóge, illetőleg az egyház, t. i. azon házas-
ságokból, a melyeket egyik részről hívei kötöt-
tek. Azonfelül az egyház intensiv ereje működik 
s a feles eredmény ennek számlájára esik. 

Ebből a szempontból nézve a számokat, azt 
találjuk, hogy ev. ref hitfeleink közül 1897. jan.— 
márc. negyedében 2178-an kötöttek vegyes há-
zasságot, a melyek közül 1730 esetben nem jővén 
létre megegyezés, a születendő gyermekek vallá-
sára nézve a sexus sexum sequi tur fog a jobb 
esetben dönteni, 448 esetben pedig már a szülék 
akara ta döntött ós pedig j avunkra 134, ká runkra 
314 esetben. Százalékokban kifejezve az ered-
ményt :nyereségüuk 45 '86%,veszteségünk 54 , 14%: 
tiszta veszteség pedig 4 '14°/o- Persze ez az ered-
mény még a remélhetőleg jobbik. A mit bizonyít 
az, hogy a hol az egyháziasság döntőleg mérte 
össze erejét, t. i. a megegyezéseknél, a mi nye-
reségünk csupán csak 28"78%, veszteségünk 
71'22'Vo, vagyis a tiszta veszteség 21 "22°/0. 

Lehet ugyan sok mindent felhozni eme szo-



morú eredmény enyhítésére, de eltüntetni nem 
l ehe t . E g y kétségtelen: a református egyház veszített 
és nem hódított. Es talán jogai fűzünk még egy 
másik bizonyosnak vehető tényt az előbbihez, t. i. 
veszített, mert intensiv ereje gyengébb. 

Ne mondja azt senki mi nekünk, hogy az 
a 180 eset elenyésző csekélység a 999 ellenkező 
esettel szemben. Nem az már csak azért sem, 
mert annak közel 20%-a és 20 — 24 év múlva 
legalább még egyszer annyi családot képvisel, a 
melyben már nem lesz református. 

Hol van hát a református egyház cura pas-
toralisának kipróbált régi sok eszköze? Vagy 
hol vannak eredményei, a mikor még a kellő 
létszámon sem tudjuk magunkat fentartani, hanem 
pusztulunk, veszünk ? Nem azért mondom én el 
ezeket, mert kétségbe estem volna egyházam sorsa 
felől, hanem hogy reá mutassak arra a hamis 
híresztelésre, hogy nálunk minden rendben van 
és csak némely képzelgők festenek rémképeket. 
Ha eddig nem hitték, hogy baj van: ébredjenek 
fel és lássák meg saját szemükkel. 

Annyira nem esem kétségbe eme kedvezőt-
len eredmények felett, hogy szinte a gondviselés 
uj jmutatásának tartom, a melylyel fel akar ben-
nünket rázni szunnyadozásunkból, hogy fogjunk 
munkához ós fejtsük ki a protestantismusnak 
egyházunkban rejlő erejét, a mely eredeti ter-
mészeténél fogva több mint conserváló, a mely 
egyenesen hódító hatalom. 

Hogy teljesebb képet adjak helyzetünkről, 
reá kell a r ra is mutatnom, hogy a római és 
görög katholicismus terjedt ós minden más val-
lás veszített. Az arányszámok eredmény szerint, 
külön általánosan és külön a megegyezések ese-
tében, a következőket tapasztaljuk: Róm. katlio-
likusok kötöttek 3112 vegyes házasságot és pedig 
megegyezés nélkül 2776 esetben, rájuk kedvező 
megegyezéssel 472 és kedvezőtlennel 164 eset-
ben; azaz a gyermekek vallása biztosítva van 
számukra 1710 esetben, a minek arányszáma 
54*98% vagyis a tiszta nyereség'] 4'980/ o. A meg-
egyezéseknél nyereségük 74-21%, veszteségük 
25-79%, tiszta nyereség 24-21%. Görögkatholikusok 
kötöttek 1638 vegyes házasságot, melyből 828 
esetben 50 '30% biztosíttatott a gyermekek görög-
katholikus vallásban való neveltetése. Megegye-
zés kedvező eredmónynyel 40, kedvezőtlennel 38 
esetben jött létre, vagyis 51 '26%: 48 74%- A görög-
keleti egyház igénye a gyermekekhez 49*37% 
esetben biztosíttatott s így vesztesége 0'63%- A 
megegyezés aránya szintén kedvezőtlen t. i. 
39-297 o: 60'71%. Az unitárius egyház vesztesége 
általában r l '290 /0 , azaz 48-71%: 61-29%-hoz. A 
megegyezéseknél csak 16*6 6% esetében vagyis 
33-34°/o veszteséggel érvényesült a gyermekek-

hez való joga. Az ág. evang. egyház részére 46 '21%-
ban van biztosítva a gyermekek evang. vallásban 
való neveltetése, itt a veszteség 3-79'/ 0, míg a 
megegyezéseknél jóval kedvezőtlenebb az arány, 
t. i. 28-78%: 71'22%-hoz. Csak most következik 
az ev. ref. egyház a már említett számokkal. 
Ugyanis részére biztosítva van a gyermekek val-
lása 45 86% esetében, tehát tiszta vesztesége 
4 '14%. A megegyezéseknél pedig a kedvezőtlen 
arányszám ez: 29 ,91 ,7o: 70'08°/o. Az izraeliták 
vesztesége általában 11-61%, a megegyezéseknél 
pedig 89-29%. 

A három protestáns egyház a három ka-
tholikussal szemben (harmadiknak véve a görög-
keletit) a megegyezéseknél 72'23%-ot veszített 
a mennyiben részökre 171 esetben biztosíttatott 
a gyermek vall asa, a három katholikus részére 
459 esetben, holott mindeniket a 630 esetből 
5 0 % azaz 315—315 illette volna. 

Az ev. ref. egyház nyereség ós veszteség 
számláját egybeállítva, úgy találjuk, hogy tisztán 
vesztettünk a római kath. egyházzal szemben 
179, a gör. kath. egyházzal szemben 4, a gör. 
keletivel 2 esetben; nyertünk az ágostaiból 3, 
az unitáriustól 2 esetben, ós így a megegyezé-
seknél vesztettünk tisztán 180 esetben. Hódítani 
tehát csakis a testvér felekezetektől tudtunk, ezek 
pedig senkitől. 

Az eddigi adatok alapján konstatálhatjuk, 
hogy a római egyház minden ponton diadalma-
san nyomul előre, mi pedig veszítünk és folyton 
csak veszítünk. A számok, a tények ránk val-
lanak. Hiába szépítgetik némelyek a helyzetet. 
Lelkigondozásunkra a statisztika mondja ki az 
elmarasztaló ítéletet, Pusztulunk, veszünk. 

Vájjon meddig akarunk még veszíteni!? . . . 
Pokoly József', 

theol. tanár. 

L u t h e r á n u s é n e k e s k ö n y v ü n k . 

A győri énekeskönyvön kívül, különösen a dunán-
túli ág. h. ev. egyházkerület által kiadott régi és újabb 
énekeskönyv van elterjedve s áll közhasználatban. 

Ezen ügyben tudtommal javítások, bővítések történtek 
ugyan, de ez irányokban mégis igen sok a kívánni való. 
Általában véve el lehet mondani, hogy ezen énekeskönyv 
nem felel meg a kor kívánalmainak sem tartalma, sem 
alkalmiassága, sem alakja, sem túlsók dallama tekin-
tetében. 

A dunántúli egyházkerület által az ez előtt 33 évvel 
kiadott ev. énekeskönyv tartalma gyökeres javítást és ala-
pos átdolgozást igényel. Maga a szövegtartalom elég egy-
házias, vallásos, épületes jellegű, de irálya, versezete 
hiányos, döczögős, sőt a többszöri kiadás daczára is lénye-
ges nyelvtani, helyesírási hibákkal teljes. A hosszabb és 



rövidebb versszakú énekek általában véve mind igen terje-
delmesek. Az előbbiekből egy-egy énekben elég lenne 
4—6, az utóbbiakból pedig 8 — 10 énekvers, csakhogy 
ezek kivétel nélkül jók és kifogástalan tartalmúak lenné-
nek. Egy-egy énekben ily terjedelem és tartalom a célnak 
teljesen megfelel, de a meglevő túlzott hosszú szövegtar-
talom fölösleges és nem igen használható. 

Az egyházi énekek alkalmiasságát tekintve — mind-
nyájan tudjuk, tapasztaljuk, hogy e tekintetben szerfelett 
nagy a hiány. Van 635 énekünk — s mégis egyes címek-
nél igen sok az általános tartalmú ének; ellenben a leg-
több címnél szerfelett kevés az alkalmi ének. Hogy többet 
ne említsek — az adventi, böjti énekek igen szűk keretbe 
vannak foglalva — oly annyira, hogy a fennálló szükség-
letnek. a gyakorlati alkalmazásnak egyáltalán véve nem 
felelnek meg. Használatuknál gyakori ismétlésekbe kell 
esnünk, pedig még az a nehézség is fenn áll, hogy maguk 
az énekdallamok sem elég változatosak és pláne vala-
mennyi ismert, kedvelt, használt dallamú. Csaknem ezek 
a hiányok állanak fenn a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi, 
bűnbánati és halotti énekeknél is. Sőt ezen kívül sok 
fontos cím van az énekes könyvben, de mégis alig van 
reá egy-két éneknél több szövegtartalom! Az egyházi 
beszédek tartalmához történő alkalmazás pedig e miatt 
— az énekek szövegét tekintve — igen sok fennakadásba 
ütközik. Szóval minden irányban igen sok a kívánni való 
és teendő, hogy énekes könyvünk korkivánalmainak, az 
igényeknek és a közhasználatnak megfelelő legyen! 

Az énekeskönyv alakja a gyakorlati használatnak 
részben megfelelő ugyan, de óhajtandó volna, hogy a 
vaskosságból egy jó részt apaszszunk; részint a papiros 
finomabb minősége, részint a túlterjedt sok és felesleges 
énekvers kiküszöbölése által. Ez esetben, míg egyrészről 
az egyes szűkkeretű alkalmi éneksorozatok kibővülnének, 
addig másrészről az énekeskönyv alakban és csinosságban 
sokat nyerne. A külalak és csinosság mellett szól a dísz-
kiadású énekeskönyv, mely finom papirú s így jóval 
vékonyabb, pedig szoról-szóra ugyanazt foglalja magában, 
a mit a közönséges kiadású tartalmaz. 

Az énekdallamok tekintetében szerintem a szakér-
telemmel, műízléssel kiválasztandó legszebb, leghasznál-
tabb 120 —150 énekdallam teljesen megfelelne a köz-
szükségletnek, s bőven elég lenne arra, hogy minden 
irányban a hívek igényeit kielégítse. Óhajtandó volna, 
hogy az énekszöveg előtt a dallam hangjegvgyel láttassék 
el. Úgy szinte az énekeskönyvben hátul Jézus szenvedése 
és halála történetének tartalma — röviden összefoglalva — 
az egyes egyházakban használt, műízléssel szerkesztett 
dallamba foglaltassék — a szokásos, de eltorzított passió 
éneklés helyett — s a hangjegy ennek szövege fölé lenne 
irandó. A meglevő, de nagyrészben ismeretlen, nem igen 
alkalmazott és nagyon nehezen elsajátítható 232 egyházi 
énekdallam — nem a közhasználatnak, nem a köznép 
igényeinek való, mert ezen sok dallam alapos elsajátítása 
alig lehetséges, de a hitélethez, az egyház;, a templomi 
buzgósághoz — annyi nem is szükséges! 

Ezek voltak megjegyzéseim énekeskönyvünk jobbá, 
tökéletesebbé tétele tárgyában. Azt azonban nyomatékosan 
hangsúlyozom, hogy ág. hitv. ev. énekeskönyvünk ügyében 
az alapos reformot, a gyökeres javítást, a korszerű átala-
kítást, a műízléssel kiválasztott dallamok hangjegybe fog-
lalását múlhatlanúl és mielőbb szükséges keresztül vinni! 

Vajha ez irányban a csaknem három évtizedi hosszú 
vajúdás végkép megszűnne és végre valahára az ág. h. 
ev. énekeskönyv korszerű reformja mielőbb eszközöltet-
nék, mint ez már rég megtörtént az erdélyi ev. ref. és 
az erdélyi ev. szász bittestvéreknél! 

Feyér Gyula., 
ev. lelkész. 

T Á R C A . 

A b i b l i a é s a h a l á l b ü n t e t é s . 

(Folytatás és vége.) 

II. 
Térjünk át immár az újszövetségre. 
Kijelentésünk szerint az újtestamentomot az »ó«-val 

való összefüggésében fogjuk vizsgálni, de — ezt tevén — 
egyszersmind az »ó«-t »új«-jal fogjuk megpróbálni, még 
pedig mint igaz keresztyénekhez illik, magának Krisztus-
nak s az ő apostolainak kijelentései alapján. 

Nem egy bibliai hely igazolja azt, hogy Krisztus 
az ótestamentumi törvényt, melynek — mint maga mondá 
— nem eltörlése, hanem betöltése végett jött: Isten parancsá-
nak tartja. Állításunk megerősítése céljából vegyük vizs-
gálat alá Márk ev. VH-et, hol midőn a Farizeusok szem-
rehányást tesznek Jézusnak azért, hogy az ő tanítványai 
nem járnak az atyák rendelése szerint, az Úr a Farizeu-
sok álnokságát megdorgálván, ezeket mondja: »Jól vagyon 
bátor, hogy az Isten parancsolatját eltörlitek, hogy a ti 
rendelésteket tartsátok meg« (9. v.) . . . . »Eltörölvén az 
Istennek beszédét a ti rendelésiekkel, melyet rendeltetek: 
és ehhez hasonlatost sokat cselekesztek«. (13. v.) Az Idve-
zitő Mózes törvényeit itt világosan »Isten beszédé«-nek, 
»Isten pa rancsáénak nevezi. Semmi kétség tehát, hogy 
vájjon az ótestamentomnak a halálos vétség büntetésére 
vonatkozó kijelentései nyernek-e általa szentesítést. Csak 
ne feledjük el azt, hogy Jézus itt a Farizeusokkoz beszél, 
kik nem tartoztak tanítványai, követői közé, kikkel foly-
tatott vitájában tehát nem hozhatta fel a maga »új tan*-át, 
hanem csupán az ótestamentomra lehetett hivatkoznia! 
Hangsúlyoznunk kell ezt azért, mert bár Jézus világosan 
kijelenti, hogy a törvény és próféták betöltése végett jött, 
de egyszersmind nyomatékosan kifejezi azt is, hogy isten-
országának itt a földön való megalapítása képezi külde-
tése célját s hogy nem akar új foltot vetni a régi ruhára 
s nem akarja az új-bort avult tömlőkbe önteni, hanem 
mindent új, erősebb alapra szándékozik fektetni. Teljesen 
megegyezik ezzel Pál tanítása, hogy mi keresztyének nem 
törvény, hanem kegyelem alatt élünk s a héberekhez írott 
levél ama szép gondolata, hogy nem a tapasztalható hegy-
hez, hanem amaz új Jeruzsálemhez járultunk. (Héb. XII. 
17—22.) 

A hegyi prédikációban nyomatékosan utal Krisztus 
arra, hogy míg egyfelől az ótestamentumi törvény és pa-
rancsok értelmében akar eljárni és tanítani, másfelől épen 
azok által egy egészen más és sokkal magasabb mérté-



ket alkalmaz. Most már ha valaki, minden egyéh nélkül, 
mereven ragaszkodik Krisztus eme szavaihoz: * Valaki 
a törvényt cselekszi és úgy tanít, a mennyeknek orszá-
gában nagy lészen« (Máté V. 19.) úgy nemcsak a gyil-
kosságra szabott büntetés mellett kell állást foglalnia, 
hanem a »törvény« egyéb rendeletei mellett is, mert ha 
ennek egy parancsa kötelező erővel bír a keresztyénre, 
nem különben áll a dolog a többivel is. E szerint cse-
lekedve azonban bizonyára oly eredményekre jut, melye-
ket ugyan egy keresztyén sem fogadna el a büntető tör-
vény alapjai gyanánt! 

Szavaink megvilágítása végett térjünk vissza Krisz-
tusnak a Márk. ev. VIl-ben a farizeusokkal folytatott 
vitájára. 

Annak megmutatásául, hogy a farizeusok csakugyan 
eltörlik az Isten parancsolatját, hogy saját rendeléseiket 
tarthassák meg: idézi Jézus az Exod. XXI. 17-et; »A ki 
az ő atyjának vagy anyjának gonoszt mondánd, meg-
ölettessék*. Kí merné tagadni, hogy ezen kérdésre: »Iga-
zolható-e a szentírásból a halálbüntetés gyakorlásának 
joga?« az ótestamentum s ezzel összeköttetésben Krisz-
tusnak a »törvény*-re vonatkozó kijelentései alapján csak 
igenlő feleletet lehet adni, következőleg, hogy halállal bűn-
hődjék mindaz, ki atyjának vagy anyjának gonoszat mon-
dánd « ? [Az ötödik parancsolat eme szavai, »hogy hosszú 
ideig élj e földön, melyet a te Urad Istened ad néked* 
e szerint úgy tekintendők, mint egy elfedett fenyegetés, 
mely a halálbüntetést rejti titkos méhében. (!?) ] Azonban 
olvassa el csak bár akárki az említett fejezetet s a többi 
ehhez hasonló fejezeteit a »Mózes öt könyvé«-nek s az 
egész ótestamentumnak, be fogja látni, hogy a mai idők 
kívánalmainak megfelelő törvények ótestamentumi minta 
szerint nem alkothatók. 

Bár semmi alapja sincs annak, hogy valaki épen a 
halálbüntetéssel tegyen kivételt, feltéve, hogy Krisztusnak 
önálló nyilatkozataira hivatkozhatnék, !avagy idézni tudná 
az Idvezítő ama szavait, melyek a speciális ótestamen-
tumi törvényt, a keresztyénekre is kötelezőnek állítják: 
mindazáltal lássuk, hogy e tekintetben mit mutatnak az 
újszövetségi szentiratok s továbbá, hogy mit és mennyi-
ben bizonyítanak. 

Gyakran hivatkoznak némelyek Jézusnak elfogatá-
sakor Péterhez — ki a főpap szolgájának egyik fülét 
levágta — intézett eme szavaira: Tedd el a te szablyá-
dat helyére: mert valakik fegyvert fognak, fegyverrel kell 
veszniök* (Máté XXVI. 52.) Ha azonban meggondoljuk, 
hogy Márk ev. (XIV. 47 ) Krisztus eme szavairól egyál 
talában nem tesz említést, hogy János szerint (XVIII. 11.) 
az Úr minden hozzáadás nélkül, csupán ezt mondja: 
»Tedd hüvelyébe a te szablyádat*, míg Lukácsnál (XXII. 
51.)így szól: »Elégeddig« — mintegy önkénytelenül támad 
az a gondolatunk, hogy vájjon a »mert valakik fegyvert 
fognak, fegyverrel kell veszniök* szavakat nem önkényesen 
fűzte e az evangelista Jézus beszédéhez? Annyival inkább 
juthatunk e feltevésre, mert épen Máté idézi nagy elő-
szeretettel az ótestamentumot, vagy utal annak egyes 
locusaira. De megengedve, hogy a kérdéses szavakat maga 
Krisztus mondotta: nincs eldöntve, hogy vájjon gyakorol-
nak-e azok tárgyunkra valami különösebb befolyást. Egy 
szó sincs itt gyilkosság vagy gonosztett megtorlásáról — 
a minthogy Péter a főpap szolgáját csupán megsebesítette 
— hanem inkább a vad erőszak elleni védekezésről. S 
csakugyan, ha a >mert valakik* stb. szavakat — mint 
betoldást — figyelembe nem véve. az 52. és 53. verseket 
összefüggőleg olvassuk: világosan áll szemeink előtt, hogy 
a mondott néhány szó minden különösebb nyomaték s 

határozott cél nélkül áll ott. Egyébiránt pedig — ismé-
telve fennebb kifejezett gondolatunkat — mindenkorra 
kérdés marad, hogy vonatkoztatható-e e kifejezés a halál-
büntetésre? Ha ugyanis e szöveget a Róm. XIII. 4. után 
állítva, mindkét helyen a halálbüntetés javára foglalunk 
állást: nagyon furcsa eredményre bukkanunk Mert midőn 
a fegyverviselő (elsőség fegyvert »fog«, hogy a vérontást 
megboszulja — ha a két szövegközti kapcsolatot ponto-
san betartjuk — magának is fegyver által kell elvesz-
nie . . . . A szavak jelentése világos : »mert valakik fegy-
vert fognak*. 

»De — mondják sokan — a Máté XXVI. 52-ben 
említett fegyver alatt a gyilkos fegyverét, míg a Róm. XIII. 
4-ben a felsőségét kell értenünk«! Ezt megengedve mind-
az által annak kellene kitűnnie, hogy vájjon a felsőség 
a Róm. XIII. 4. értelmében kivégeztesse-é e gyilkost vagy 
csak megengedje annak kivégzését. Ez azonban egyálta-
lában nem világos. Heppe — említett, művében (218. 1.) — 
ezt írja: Midőn az apostol azt mondja, hogy a felsőség 
a fegyvert, melyet visel, Istentől nyerte ez alatt nem 
a hóhér kardja értendő, hanem a »fegyver* jelkép alatt 
a »büntető igazságszolgáltatás*, mely kérlelhetetlen és 
gyötrelmes.« Sőt tovább mehetünk s azt mondhatjuk, hogy 
a »fegyver« itt. úgy szerepel, mint a méltóság, vagy hi-
vatal jele. melyet a hatalom emberei viselnek. S ha ez 
az értelmezés megállhat, úgy a Róm. XIII. 4. alapján a 
halálbüntetés semmi módon sem védelmezhető! 

Különben is e fejezet — specialiter a 7 első vers — 
tartalmát illetőleg tartózkodás nélkül kérdezhetjük: vájjon 
reánk nézve is érvénynyel bír-e az, mit Pál itt a római 
gyülekezetnek előír? Ha feleletünk »igen« leszen, úgy a 
ker. 'elsőség, vagy — nagyon vigyázzunk a szavakkal! — 
a ker. állam hatalmassága »Isten szolgája s boszújának 
megállója azon, a ki gonoszt cselekedéndik*. Miből kifo-
lyólag a felsőség nem azért büntet, hogy a bűnöst meg-
javítsa, hanem egyszerűen mint boszuló igazság lép fel 
és cselekszik. Vegyük most már ezt ótestamentumi érte-
lemben. úgy oda jutunk, hogy nemcsak »lélekért lelket* 
életért életet, hanem: »szemet szemért, fogat fogért, kezet 
kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kéket 
a kékért.* (Exod. XXI 23—25.) És a világért se gondolja 
valaki, hogy ez képesbeszéd, mert a 26. és 27. v. így következ 
nek: »Ha valaki az ő szolgájának vagy szolgálóleányának 
szemét üténdi úgy, hogy az kiveszszen, az ő szeméért bo-
csássa azt szabadon. Hogyha az ő szolgájának vagy szol-
gálóleányának fogát kiüténdi. bocsássa el azt szabadon 
az ő fogáért.« És jóllehet Izráel alapjában véve theokra-
tikus állam volt, törvényei mégis nem annyira valláser 
kölcsi, mint inkább polgári és büntetőtörvények. Mi pedig 
nem zsidó, hanem ker. állam, vagy keresztyének állama 
vagyunk és Krisztus minket nemcsak annak naponként 
való kérésére tanított, meg, hogy istenországa, a meny-
nyeknek királysága jöjjön el a földre, hanem a »szemet 
szemért, fogat fogért« elv helyébe is egészen mást állított! 

Állítsa bár valaki, hogy Isten az embert, a keresz-
tyént a magjavítás céljával bünteti, a felsőség pedig azért 
büntet, hogy az osztó igazság nevében elégtételt szolgál-
tasson : tagadhatlanul áll az, hogy egy keresztyén államot, 
keresztyén vagyis krisztusi szellemben kell kormányozni. 
A felsőség; Isten nevében — mint egy irgalmas s nagy 
kegyelmű Urnák szolgája — kormányozva, még nem lép 
ezáltal egészen Isten jogaiba, ki az embert földi felsőség 
nélkül is büntetheti halállal. (Koracb, Dathan, Abirám, 
Ananiás és Saffira). 

A keresztyén felsőségnek midőn mint büntető igaz-
ságszolgáltatás lép fel és cselekszik — a mennyek orszá-
gának ezen alaptörvényéhez kell alkalmazkodnia : »Szeresd 



a te Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és min-
den erődből« és »Szeresd félebarátodat, mint tenmagadat. 
[Mert képtelenség egy keresztyén államnak más törvény for-
mát adni, mint a mely megfelel a keresztyén valláserkölcsi ön-
tudatnak] E mellett figyelembe véve Istenországának más 
egyéb törvényeit, melyek hü tanúbizonyságai annak, hogy 
Isten mi módon akarja megtoroltatni az erkölcsiség s így az 
Isten félelmének megsértését: afelsőség Isten nevében nem 
lehet szigorúbb, mint Isten maga, ki végtelen irgalmánál 
fogva nem cselekszik velünk a mi bűneink szerint s nem 
fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Ha tehát a kion-
tott vér boszúért az égre kiált, a felsőség — mint ki 
Isten felhatalmazását bírja a gyilkos megbüntetésére — 
ha Isten bölcs célja a Krisztus szellemében akar csele-
kedni : a halálbüntetést kimondhatja, de végre nem hajt-
hatja, sem annak végrehajtását meg nem engedheti. 

Isten a legnagyobb fenség, nem az erkölcsiség. Az 
»Isten kegyelméből* kormányozó felsőség Isten nevében 
halálra méltónak nyilváníthat egy embert, de nem veheti 
el egyszersmind annak életét is »a gonosz tett által meg-
sértett erkölcsiség n e v é b e n A z életet Isten adta és így 
egyedül csak ő veheti azt el. Midőn a felsőség valakit 
azért végeztet ki, hogy az erkölcsiség kegyetlen megsér 
téseért boszút vegyen: embernek nevében cselekszik s a 
»szemet szemért, fogat fogért« elvet alkalmazza, mi utol-
jára is keresztyéntelen s így egy ker. államban meg nem 
tűrhető. 

Alapul és mértékül véve Isten kijelentését, a bibliá-
nak beszédit: a felsőség ebből sohasem meríthet magá-
nak jogot arra, hogy — mintegy Isten helyébe lépve — 
szabadon rendelkezzék egy ember élete felett, ha az mind-
járt egy gyilkos is. 

Feltéve — a feltételezés még a felületesek gúnyos 
mosolyától is megóvja a valóságban lehetetleneket —-
hogy a meggyilkolt maga képes lenne boszút venni, az 
evang. neki is megtiltaná, hogy gonoszért gonoszszal fizes-
sen, hogy életért életet vegyen, úgy mint a hogy — mint 
Krisztusnak igaz követője — sohasem vehet szemet 
szemért, fogat fogért. Ha valaki ennek ellenében azt fe-
lelné is, hogy az egyén, az állampolgár a maga birája 
ugyan nem lehet, hanem a rajta elkövetett gonosznak 
megbüntetését az arra rendeltetett hatalomnak kell áten-
gednie: még ezáltal nincs megdöntve azon állítás igazsága, 
hogy a ker. felsőség az egyén s illetve az egyénben meg-
sértett erkölcsiség, avagy a csorbát szenvedett jog érde-
kében fellépve és cselekedve figyelmen kívül hagyhatja 
azt, mit az egyesnek, a keresztyén embernek nem szabad 
elfeledni, sőt nagyon is meg kell szívlelnie: »Valamit 
akartok azért hogy cselekedjenek az emberek ti veletek, 
azont cselekedjétek fi is azokkal«. (Máté VII. 12.). 

Tehát sem a megsértett erkölcsiség, sem Istennek 
nevében nem lehet s nem szabad a felsőségnek valakit 
úgy büntetni, hogy ennek eredménye halál legyen ; mert 
a felsőség csak Istennek szolgája, Isten helyébe nem lép 
s illetve nem kellene lépnie, még egy gyilkos élete feletti 
rendelkezést illetőleg sem. 

Az »Isten Igéje« alapján bátran zárhatjuk elmél-
kedésünket így : A felsőség, mint emberi hatalom bánjék 
a gyilkossal úgy, mint az Ür cselekedett Káinnál; mint 
az osztó igazság képviselője a keresztyén államban mu-
tasson még a gyilkossal szemben annyi irgalmat a tör-
vény előtt, hogy a büntetést a valóságban nem a vétség-
hez mérten szabja ki. Tehát mint Istennek szolgája mondja 
ki a gyilkosra — a mit különben is Káinhoz hasonlóan 
mindegyik érez — a »halálraméltó *-t. de végre ne hajtsa 
az ítéletet, hanem mint ki többé nem érdemes arra, hogy 

embertársaival együtt éljen, sőt mint ki ezekre épen veszé-
lyes is — zárja ki a gyilkost örökre az emberi társada-
lomból.* 

B. H. van Breemen után hollandból. 
Utrecht. Kovács Kálmán. 

M I S S Z I Ó Ü G Y . 

M é g e g y s z e r a » S i k l ó s v i d é k i e g y h á z i 

é r t e k e z l e t r ő l « . 

A »Siklósvidéki egyházi értekezlet« ülésének lefolyá-
sáról közölt tudósításomra vonatkozólag e becses lap 20. 
és 21. számában két közlemény jelent meg. Egyik Morvay 
Ferenc urnák az »Okor-szigetvidéki egyházi értekezlet« 
ülésén tartott felolvasása, másik Szűcs Sándor harkányi 
lelkész úr cikke. 

Szűcs Sándor úr cikkére, mely nem akar ugyan 
referáda lenni, a minthogy nem is az; hivatalos dementi 
meg akarna ugyan lenni, de abban az alakjában csak 
referáda forma lett; nem tartanám szükségesnek vála-
szolni. Nem válaszolnék, mert ha egy gyűlési referens, azt 
tartja a gyűlésen történtek közül kiemelendőnek és fon-
tosnak, hogy vitatkoztak egy értekezés miként leendő ki-
nyomatása felett; a belmissziói ügyek — felekezetnél-
küliek szaporodása, az 1848: XX. t.-c. revízió — kitér-
tekkel szemben követendő eljárás stb. feletti vitákat, eszme-
cseréket pedig nem : hát ez, az illetővel szemben használható 
mérő-pálca szerint ítélendő meg, ahhoz csakugyan nem 
kell Somogygyal sem határosnak lenni. Nem válaszolnék 
olyan alakú hivatalos dementire sem, mert annak köz-
tudomásúlag más szokott lenni a formája ; ahhoz vala-
melyes jegyzőkönyv keilene, s az aztán már más meg 
bírálás alá esnék, mert annak hűnek, igaznak kell lenni. 
Hogy mégis reflektálok reá, annak egyik főoka, mert 
Morvay úr fulmináns cikke előzte meg, s mert kénytelen 
vagyok a figyelmet felhívni, nem egészen a kulisszák kö-
zött történt dolgokra, hanem a melyek már nyilvánosak. 

Feltünhetik minden gondolkozó előtt, hogy a dementi-
féle cikk referádám megjelenése után öt hétre, s véletle-
nül a kánoni vizsgálat után (melynek egyik vezetője épen 
az értekezésen történtek felett megbotránkozó felolvasó úr 
volt), tehát ama bizonyos »szóbeli előadás folytán* lát 
napvilágot! A hosszas vajúdás, elnök s jegyző közti levél-
váltás eredménye gyanánt megcsinálódhatott volna talán 
egy alkalmas jegyzőkönyv is? Ki kellett volna mondani 
bátran, nyilvánosság előtt is, a mit suba alatt mondanak, 
hogy az a referáda, különösen abban a >revízió* rossz 
vért, sőt megbotránkozást szült »igen magas helyen« ; 
arról egy értekezleti tag is, most már tudni sem akar; 
az hallhatatlanul hangzott el; azt visszaszívjuk; azért egye-
dül a refrens felelős. Ezt értettem volna. Iparkodtam volna 
magainat meggyőzni, hogy én csak álmomban monolo-
gizáltam ama gyűlésen, csak hallucináció volt a felhangzó 
helyeslés! Ott, dehogy mondatott ki az 1848: XX. t.-c. 
hatályba helyezése iránti előterjesztés az egyházmegyére, 
még pedig egy szívvel-lélekkel; ott semmi szó sem volt 
a kitértekkel szemben követendő elj EtFclSFcl vonatkozólag; 
az az iskolaelzárás a kitértek gyermekei elől nem idézett 
elő éles konfliktust egy ismert tanácsbiró s szintén ismert 
tekintélyes egyház csöndes vérmérsékü lelkésze között, s 

* Nehogy »naiv*-nak nevezze valaki a szerzőt e felfogásért, 
szükségesnek tartom megjegyezni, hogy Belgium teljesen így jár 
el a gyilkosokkal szemben. Ford. 



nem az lett mégis a megállapodás: ha a törvény befo-
gadni rendeli is, mi mégis próbáljuk meg kizárni, szerez-
zünk kellemetlenséget. Óh! ez mind Abderában történt! 
Ekkor én megérkezve Abderából, elmentem volna Ga-
nossába! . . . 

Még egyet. Az értekezlet engem bízott meg, hogy 
tudósítsam e b. lapot az ülésen történtekről és maga az 
értekezleti jegyző úr kérdést is tett, hogy jegyzőköny-
vezze-e ezt ? Meglehet az erre kapott tagadó választ tar 
totta cinezurának a többi határozatra nézve is. Azt elhall-
gatom, hogy minő utasítást kapcsoltak a megbízáshoz, 
szálló igévé lett az már Baranyában, s csak a visszaszí-
vásra hajlandóság nem hallja és tudja azt ! Én a megbí-
zatásnak megfeleltem. Leírtam hűen és igazán a fontosabb 
megállapodásokat, mert mást mint igazat írni nem tudok, 
nem fogok, ha bárki felvont szemöldöke áll is fenyegetőleg 
előttem, ha fejem áll is a kockán. Sőt az utasítás figve 
lembe nem vételének vádja sem terhelhet, mert elég sokan 
prüszkölnek a füsttől! 

Hogy mit és hogyan végzett az értekezlet, azt Sz. S. 
ür majd meg fogja hallani az értekezleti jegyzőtől, kinek 
kötelessége lesz, a majdan tartandó értekezleti gyűlésen, 
a mult ülés jegyzőkönyvét felolvasni. A mint az elfogad-
tatni fog, az lesz a döntvény. Addig kérem a szives ol-
vasó közönséget, ítélete felfüggesztésére. 

Morvav Ferenc úr felolvasására vonatkozó észrevé-
teleim a következők: Előre bocsátom, hogy — a viszonyok 
újabb alakulása folytán — a szent gerjedelem (!) dobálta 
súlyos kövek, hadd hullottak légyen csak az én fejemre; 
hadd legyek egyedül én az, a ki a kenyérért is mervén 
szót emelni — sújtassam az anathémával, s zárassam ki 
a felolvasó úr szerint a gondolkozó protestánsok közül. 

A mi oly kérlelhetlen censori hangulatra ragadta 
felolvasó ura t : a revízió, s az anyagi jobb viszonyok 
iránti nyilt törekvés. 

Nézzünk szembe az új törvény szentesítette »fele-
kezetnélküliséggel*, melyet mint »a szabadelvűség rég 
óhajtott vívmányát* üdvözöl felolvasó úr, s szerinte: »ez 
alapon örvendhetünk mi is annak, hogy protestánsok va-
gyunk*. Szabad vallásgyakorlat, sőt vallásszabadság és 
felekezetnélküliség, bármint csűrjük-csavarjuk a dolgot, 
lényegileg végtelenül különbözők. Minden kétségen felülálló 
protestáns elv, hogy senki vallásáért ne üldöztessék, min-
denki szabadon gyakorolhassa, ilyen vagy amolyan val-
lását. De az már, hogy a vallástalanságra — a melyre 
pedig a felekezetnélküliség valósággal alkalmat ad — sza-
badalom adassék, aligha mondható protestáns elvnek. 
Felekezetnélküliség nem vallásszabadság, hanem szabad-
vallástalanság. Vájjon talál-e erre nézve erősséget fel-
olvasó úr, akár Luther, akár Zwingli, akár Kálvin ira-
taiban ? 

Ám mondatott volna ki a teljes vallásszabadság. 
Lehet mindenki bármely vallás követője, csakhogy vallá-
sának alapja az Istenimádás s a tiszta erkölcs legyen, s 
vallása bizonyos formában, tételekben nyerjen kifejezést, 
már csak közérdekből is. Ez aztán természetesen szerve-
zetet is igényel. Mert miként a legtágabb értelemben vett 
politikai vagy egyéni szabadság nem lehet bizonyos kor-
látok nélkül: úgy a lelki, vallásos dolgokban is feltétlenül 
szükség van — az emberiség jól felfogott érdekéből — 
némi korlátokra. Hiszi felolvasó úr, hogy a felekezetnel-
küliség protestáns érzületnek felel meg ? az a lelkiismereti 
szabadság postulatumaként született meg? Hiszen csak 
egy kis bátorság kell a külmáz alatt a való keresésére, 
az indító okok kutatására s kibúvik, mint a földalatti 
pajorból a cserebogár, hogy az, a vallással, következéskép 

Istennel is mit sem gondolok régóta, titkon táplált óha-
juknak ad törvényes szabadalmat, nyilvánossági jogot. 

És a mikor már látható a bomlasztó hatás, melyet 
még elősegít, a létért való küzdelem e korszakában — 
az anyagi nyomasztó helyzet, s ellene nincs kezünkben 
egyéb mint lelki fegyver; a mikor látható, hogy a talaj 
kellő előkészítésére az idő meg nem adatván, a — meg-
engedem jóhiszeműleg — elhintett magból, a legszentebb 
érdekeket veszélyeztető növényzet kezd ijesztő módon 
növekedni: ha ekkor ott akar valaki segélyért zörgetni, 
a honnan az áram indító oka eredt, a honnan jó akarat-
tal az anyagi támogatás is jöhet; vagy az indító ok mó-
dosítására törekszik: arra az anathemát kimondani, azt 
kérlelhetlenül eltiporni akarni — nem lévén szokásom fel-
olvasó űr erős kitételeivel élni csak azt mondom ; krisz-
tusi szelídséget nélkülözés. 

Szent hevületében felolvasó úr a »jobblétre szen-
derült dicső református ősöket* idézi fel, kik »nem tudták 
támogatni a bibornok osztrák és katholikus törekvéseit*. 
Egy kis különbség és egy kis hasonlóság van a dologban. 
A különbség az, hogy akkor az államhatalom karöltve a 
katholikus párttal, egy felekezetbe, az ügynevezett egyedül 
idvezítőbe akarta kényszeríteni a lelkeket, különösen a 
protestánsokat. Ma az államhatalom támogatva a protes-
tantismus (?) által, a felekezetek elhagyására nyitott tág 
kaput, következésképen a hitetlenségnek készít apródon-
ként szabad teret. Á hasonlóság egy kis szerepcserével 
abban áll, hogy akkor a protestánsokat, mivel nem akar-
ták elhagyni felekezetüket, kihurcoltatták a haza határai-
ból s gályákra vitték ; most meg felolvasó úr azokat, kik-
nek nem tetszik a felekezetnélküliség: toloncoltatja ki a 
protestantizmus határain túlra, jó, hogy nem a gályákra is! 

Azok a dicső ősök, kiknek szenvedéseit oly megrázó 
módon ecseteli, kiket mohos sírjaikból előhív felolvasó úr, 
azért »fetrengettek ott a rettenetes börtön iszonyú férgei 
között*, azért volt »táplálékuk bűzhödt válúból a sertés-
nek való eledel«, mert nem tagadták meg hitöket, nem 
hagyták el protestáns felekezetüket. Titeket porig alázott 
megsanyargatott hitvallókat, vádló tanuként idéz elő fel-
olvasó úr azok ellen, kiknek nem kell felekezetnélküliség, 
kik ennek módosítására törekszenek! ó h ! ha csakugyan 
kilépnének áldott emlékű sírjaikból, kik felé emelnék fel 
tiltólag karjaikat, kik felé tekintenének szemrehányólag ? 

Minden megbotránkozás, minden liberális mezben 
pompázó frázis dacára, azt vallom, hogy a felekezetnél-
küliség így, a hogy hirtelenében nyélbe üttetett, megcsi-
nálódott : sem megfontolt, megérlelt, sem időszerű, leg-
kevésbbé pedig áldásos hatású. 

Harag és fájdalom vívják ádáz harcukat felolvasó 
úr lelkében, annak hallatára, hogy »köz veszély idején va-
laki a falat kenyér, egy darabka zsiradék megmentéséért 
fáradozik*.s kész akcióba lépni. Megjegyzem, hogy nem csu-
pán vagy főként a kenyér és a javakban való dusmál-
kodás a rugó, mely némelyeket tenni készt, hanem gyü-
lekezeteink egy részének létérdeke. De ha csupán kenyér 
kérdés volna is, azt talán felolvasó úr is elismeri, hogy 
senki nemesebb, magasztosabb, hatásaiban áldásosabb 
munkát nem végez, mint a lelkészi kar és minő javadal-
mazásért? Pedig az méltányos, jogos, hogy a lelkiisme-
retes munka illetőleg jutalmaztassák. És mikor szemmel 
látható, úgyszólván kézzel fogható, hogy az a nyomorú-
ságos helyzet, melyben e prot. lelkészség egy nagy része 
szenvedett és szenved, még mostohábbá, a szó valódi ér-
telmében ínségessé lehet az új törvény hatása következ-
tében ; a mikor az a nyomornak martalékul dobott lélek 
jajt kiált, s insége tengerében fuldokolva vergődik és fen-
tartási ösztönéből kap, habár a szalmaszál után is, és 



iparkodik kimenekülni, habár régi, de a közös veszély 
ellen küzdő ellenségének ez egyre, csakis ez egyre vonatkozó 
törekvésének támogatásával: ezt visszataszítónak, megbot-
ránkoztatónak, szégyenleni valónak bélyegezni: nevezhető 
mindennek, csak humanusnak, főként keresztyéniesnek nem. 

Felolvasó úrnak van érzéke meglátni a siralmas 
nyomort, a lassan, de biztosan kézbe adandó koldusbotot, 
de érző szive megrezdülő húrjait kész elnyomni, sőt ki-
szaggatni, a midőn részvéte tárgya segélyért zörget, s azt 
nem az ő ízlésének tetsző módon cselekszi; kész azt a 
nyomora miatt már-már elkeseredett lelkésztársát kidobni 
a protestantizmus köréből! 

Felolvasó úr tudja, hogy nekem az álladalmi ellátás 
anyagi javulást nem eszközölne, hála jó Istennek, nekem 
legalább jelen helyzetemben a megélhetés gondjaival úgy 
küzdenem nem kell, mint sok lelkésztársamnak, tehát 
pro domo mea nem beszélek. De volt részem éveken át 
nekem is »könyben úszó égő szemmekkel nézni a felet-
tünk elborult eget*; volt részem kíntól sajgó szívvel látni 
feleségemet a legutolsó cselédmunka terhe alatt, nap-nap 
után, az éjbe bemenoleg is görnyedve dolgozni; volt ré-
szem majdnem a kétségbeesés őrjítő nyomása alatt hány-
kódni, midőn szaporodó gyermekeim eltarthatására, még 
inkább, ha jövőjükre, neveltetésükre gondolék. És részt-
vevő szívvel, sajgó kebellel látom most is sok-sok lelkész-
társamat, tört remények, nemes ambíciók romjai felett 
kétségbeeső küzdelmet vívni a paizsos férfiúval. S még 
inkább elborul lelkem, ha rá gondolok, hogy ez a szivet-
tépő helyzet, nem hogy javulna, hanem véginséggé lehet 
az újon teremtett viszonyok folytán. Ép ezért nem volna 
lelkem a nyomasztó jelen és Ínséges jövő miatt vergődő 
társamat, mentő horgony után kapó, támaszt kereső — 
meglehet nem minden tekintetben kifogástalan — felszó-
lalása, szándéka miatt a porig alázni, megbélyegezni! 

Magasztos munkát végző, tört reményeidet sirató, 
nélkülözésektől elernyedt lelkésztársam! Ha majd, »midőn 
10 fizető hívednél több vagy annyi sem leend«, éhségtől 
elgyötört, sápadt arcú gyermeked, rimánkodva nyújtja 
feléd aszott kezét . . . . kenyérért, mondd: »ez céltévesz-
tett fogás, melyet nem vártam, melyen lelkem mélyéig 
megbotránkozom«. Ha majd élted fele, nőd, a maga és 
gyermekei nyomortól vánnyadt tagjaira ruhát kér, mondd : 
* ilyen visszataszító nyilatkozatot még nem hallottam*. 
Ha majd forrón szeretett véred, ott gyötrődik betegágyon 
s az irgalom hívta orvos táplálóbb eledelt ajánl, mondd; 
» legnagyobb felháborodással visszautasítom *. Ha majd 
magadat Ínséges arcod, tétova tekinteted, kopott, foldott, 
szakadozott ruhád miatt, bántó kicsinylés, gúnyos szána-
lom illet, mond: »excelsior«. Ekkor, ekkor leszesz csak 
protestáns szellemű! . . . 

Nagy Imre, 
kórósi ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 

E r d é l y i e g y h á z k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s . 

I. 
Az erdélyrészi ev. ref. egyházkerületi közgyűlés 

f. hó 10-én vette kezdetét Kolozsvártt. Addig is, míg a 
gyűlésről érdemleges tudósítást közölhetnénk, az állandó 
igazgató-tanácsnak a mult évi egyházkerületi közgyűlés 
óta lefolyt egy év alatt végzett munkálkodásairól szóló 
jelentését mutatjuk be főbb adatai szerint. A jelentés 
első részében az egyetemes egyház kormányzó-testületének: 

az egyet, konventnek végzeményeit ismerteti; második 
fejezetében az igazgató-tanácsnak saját hatáskörében és 
a mult évi közgyűlés megbízásából teljesített munkálko-
dásából számol be, és végül a harmadik részben a kerü-
leti közgyűlés megerősítésétől függő határozatait sorolja föl. 

A mult évi egyetemes konvent általános érdekű 
hatarozatainál a közalapra vonatkozólag sajnálattal kellett 
tapasztalni, hogy daczára annak, hogy a közalapi végre-
hajtó-bizottság tüzetes jelentése és az arra vonatkozó 
konventi határozatok a jegyzőkönyvben teljtartalmulag 
közölvék s dacára annak, hogy az igazgató-tanács sem 
mulasztja el egy alkalommal sem külön is megtenni intéz-
kedéseit a konvent által kiemelt hiányok és mulasztások 
elenyésztetése érdekében, mindazonáltal évről-évre hibák-
kal és mulasztásokkal találkozott a közalap kezelése körül, 
így például a közalapi adó hátralékainak emelkedése 
egyedül az erdélyi egyházkerületben mutatkozott, a meny-
nyiben az a mult évi 10%-ról 14%-ra emelkedett. Leg-
kevesebbet tett a reformációi perselypénzek szaporítása 
érdekében, mert e címen csak 51 forint 27 krt szolgál-
tatott be, sőt néhány egyházmegyéből és a püspöki 
egyházak nagy részéből egy krajcár perselypénz sem 
folyt be. 

Még mindig hiányosan állítják ki a segélyért folya-
modó egyházak és lelkészek segélykérvényeiket és az 
esperesek némelyike most sem gondoskodott arról, hogy 
az általa kitöltendő rovat mindenütt pontosan kitöltessék, 
pedig emiatt ismét sok egyház és lelkész esett el a segély-
től. Másfelől azonban örvendetesen látható a végrehajtó-
bizottság jelentéséből, hogy a megajánlott közalapi adó 
összege az erdélyi egyházkerületben is szépen emelkedett, 
s hogy hátralékok tekintetében is csak egy egyházkerület 
mutat kedvezőbb viszonyokat, pedig bizony az erdélyi 
egyházkerület híveinél is a nyomott gazdasági viszonyok-
ban és a közelebbi évek rendkívüli elemi csapásaiban 
lelhetjük föl a csekély visszamaradás okát. Ismételten 
figyelmébe ajánlja tehát úgy a folyamodóknak, mint az 
egyházmegyei hatóságoknak a kérvények pontos kiállítását 
s figyelmezteti az érdekelteket arra is, hogy csakis sürgős 
és valóban fenforgó szükség alapján folyamodjanak, 
illetve ajánltassanak fel segélyezésre, hogy így a folyamo-
dók száma kevesbedvén: egyes egyházak és lelkészek oly 
nagyobb összegű segélyekben részesedhessenek, melylyel 
szükségletüket egészben fedezhessék is így évről-évre való 
kérelmezgetésre utalva ne legyenek. 

Mellőzve a mult évi konventnek lapunk útján is 
ismeretes határozatait, csak még azt említjük meg, hogy 
a kolozsvári theol. fakultáson a tanárképzés államsegé-
lyezése és a sepsi-szent-györgyi kollégium államsegélyének 
télemelése iránt beadott kéréseket a konvent ajánlattal 
terjesztette az illetékes Miniszter elé, de nem volt hajlandó 
pártolni a házassági főtörvényszéknek ama folyamodását, 
melyben az elveszett jövedelmek állami kárpótlását kérte. 
Végül hogy a kolozsvári theol. fakultás részére a tanár-
jelöltek ellátására kért 6000 frt államsegély már meg is 
van államköltségvetésileg állapítva. Az idén megtartott 
egyetemes konvent jegyzőkönyve még ki nem adatván, 
arról csak a következő évi közgyűlés elé terjesztendő 
jelentésben lesz referálás. 

Áttérve az igazgató-tanács munkálkodásának ismer-
tetésére, illetve az egyházkerület mult évi nevezetesebb 
eseményeinek vázolására: külön pontok alatt az alábbiakat 
jelenti. 

1. Az igazgató-tanács ügyforgalma a lefolyt év alatt 
ismét emelkedést mutat. 

A mult évi jelentés beadásától (1896. március 15.) 
máig (1897. május hó 25-ig) tehát 14 hónap alatt beér-



kezett összesen: 6357 darab. Ebből 1528 drb a titkár. 
3118 drb a segédtitkár, 899 drb a számvevő és 812 drb 
a tanügyi előadónak osztatott ki ellátásra. El van intézve 
6270 ügydarab, tehát hátralék 87 ügydarab, melyből 1 drb 
a titkáré, 11 drb a segédtitkárnál. 30 drb a tanügyi 
előadónál és 45 drb a számvevőnél áll előkészítés alatt. 

Igazgató-tanácsi ülést a jelzett idő alatt 32-őt tar-
tottak. 

2. Megnyugvással szól a jelentés arról, hogy az 
egyházmegyei adminisztrációban sem fordult elé a lefolyt 
év alatt semmi fönnakadás. 

Az esperesi karban ugyan többrendbeli változás 
történt, de a kipróbált régi erők helyeit hasonló buzgóságú 
s a közigazgatás különféle ágazataiban már járatos, tett-
vágyó tisztviselők foglalták el, kik teljes buzgósággal vetet-
ték kezöket a nemes munkára. 

3. A valláserkölcsi élet hanyatlásáról szintén nincs 
ok a panaszra. A viszonyok általában változatlanoknak 
jellemezhetők a mult évi állapothoz képest s a kanonika 
vizitáció jegyzőkönyveiből, valamint a körlelkészi időszaki 
jelentésekből most is — mint eddig — igen gyakran van 
alkalom meggyőződni a hívek legnagyobb részének áhíta-
tos vallásosságáról s az anyaszentegyház szeretetét bizonyító 
áldozatkészségről, sőt a lefolyt milleniumi esztendő emlé-
kére hozott áldozatok és létesített maradandó alkotások 
hosszú sorából örömmel látható az anyaszentegyház elő-
haladását, az egyház iránti ragaszkodás erősödését s az 
ennek alapját képező hithűség fokozódása. 

Mindamellett azonban nem ringatja magát álmakba 
és nem becsüli tűlsokra az előhaladás kétségtelen jeleit 
az igazgató-tanács, mert gondos körültekintés után a 
fénymezők közepette fenyegető árnypontok is jelentkeznek. 

Az idegenből behurcolt és kétes existenciájú egyének 
által lelkiismeretlenül terjesztett szektáskodás különféle 
formái szórványosan Erdélybe is befészkelték magokat 
— és önként érthetőleg — leginkább oly helyeken, hol a 
fenforgó sajnos viszonyok miatt ellenük a leghatható-
sabb fegyverekkel: a meggyőzés hatalmával és intensiv 
egyháztársadalmi munkával, nincs ki küzdjön. Legfenye-
getőbben e jelenség a kolozskalotai egyházmegye területén 
lépett föl, hol az igazgató-tanács megtette a lehető intéz-
kedéseket annak ellensúlyozására, fölkérvén a politikai 
hatóságot a kóbor álpróféták üzelmeinek figyelemmel kisé-
résére és az anabaptizmus tévtanait cáfoló iratokat bocsát-
ván az egyházi alkalmazottak és hívek rendelkezésére. 
Ezek után remélhető, hogy talán a tévtanok terjedése 
meggátalható, de legalább is mérsékelhető lesz. 

Egy másik és (alán sokkal veszedelmesebb jelenség 
a felekezetnélküliség szabadságának gondatlan kizsákmá-
nyolása. Erre ugyan eset — még eddigelé — az egyház-
kerület területén nem volt, de a testvérsuperintendenciák 
körében szórványosan föllépett jelenség előre veti árnyé-
kát s óvatosságra int, mert tapasztalati tény, hogy a jelzett 
szédelgés is épen a szabad gondolkozást proklamáló kálvi-
nista anyaszentegyházunk tagjai köréből szedi leginkább 
áldozatait. 

Kétségtelen, hogy a felekezetnélküliség terjedésének 
egyik alapoka a kishitűségben, mondjuk vallástalanságban 
rejlik s ezen alapok elhárítása iránt a lelkészeknek áll 
magasztos tisztükben, sőt föltétlen kötelességökben a hit-
oktatás és egyháztársadalmi munka útján erélyesen küz-
deni, minélfogva a hitoktatás és lelki építés minden for 
májában nyilvánuló valódi lelkipásztori hivatás gondos 
teljesítését nem tudja az igazgató-tanács eléggé a lelkészek 
kiváló figyelmébe ajánlani, de jelentékeny része van az 
egyháztól való eltántorodásban népünk szegénységének, 
illetve az egyházi terhek sok helyt feltűnően magas vol-

tának is, a mit pedig csak egyházi adórendszerünk gyö-
keres reformálásával. t. i. a nagyrészben ma is személyes 
jellegű egyházi adónak osztályadóvá, vagy helyesebben: 
minimális adókulcscsal felállítandó keresetadóvá való vál-
toztatásával lehetne elenyésztetni. Az egyházkerület terü-
letén ebben az irányban is biztató lépések tétettek, a meny-
nyiben igen sok egyház már is rendszeresítette az osztály-
adót s a hol pedig csak lehetséges, mindenütt folyamatba 
indult a kepeváltás, sőt a konvent buzdítása folytán több 
helyt már stólaváltóalapok is szereztettek. Mindenesetre 
legszerencsésebbek amaz egyházaink, melyek az egyházi 
adót teljesen nélkülözni tudják s csak különös szükség-
letek fölmerülte esetén kérik híveik áldozatát, mikor is 
azt — a tapasztalat bizonysága szerint — önkéntes ado-
mányok alakjában, rendesen bő mértékben meg is nyerik. 

4. A körlelkészségek s általában az egész misszióügy 
állapotáról a mult évi egyházkerületi közgyűlés elé tüzetes 
jelentést tévén, az eddig követett eljárásnak megfelelően, 
ez alkalommal csak általánosságban jelenti, hogy körlel-
készségeink száma, a mult év folyamán, nem szaporodott 
mert az egyetemes konvent a további rendszeres missziói 
segélyek folyósítását megszüntette s az egyházkerületi se-
gélyalapok is annyira le vannak kötve rendszeres segé-
lyekre. hogy a szervezés alatt állott mezőszentmihálytelki 
és más körlelkészségek megalakítását el kellett halasztani. 
A körlelkészek elismerésre méltó buzgalommal teljesítik 
kötelességüket és a valláserkölcsi élet erősbödése a misz-
sziói körökben mindenütt észlelhető. Vagyoni téren is sok 
előhaladás mutatkozik ama helyeken, hol híveink vagyo-
nosabbak s így áldozathozatalra képesek voltak. Az 1893. 
évi XXVI. t.-c. jótékony hatása általában az egész egy-
házkerület területén, de kiváltképen a körlelkészség nagy-
részénél érezhető, hol is legnagyobb részt paptanítói állo 
mások voltak szervezve, míg e törvény alapján a rend-
kívül csekély tanítói fizetéseknek 300, sőt 400 frtra való 
kiegészítése is lehetővé vált s így önálló tanítói állomások 
szerveztettek, minek folytán a körlelkészek a tanítás terhe 
alul fölszabadultak s így köri látogatásaik végzésére, vala-
mint általában a szorosan vett papi teendők teljesítésére 
időt nyertek. 

5. A mult évi egyházkerületi közgyűlés megbízásai-
ból a következőket említjük fél: 

a) A nagyenyedi theol. akadémia megszűnése foly-
tán szükségessé vált átmeneti intézkedések megtételére 
az igazgató-tanács'az utasítás alapján br. Kemény Kálmán 
főgondnok ür elnöklete alatt 3 tagú bizottságot küldött ki 
oly mandátummal, hogy a n.-enyedi Bethlen-kollégium 
elöljárósága által választandó más 3 taggal 7 tagú bizott-
sággá alakulván, lehetőleg közös egyetértéssel mutassa ki 
amaz alapokat, melyek kizárólag theologus itjak segélye-
zésére vannak rendelve s így a kolozsvári theol. fakultás 
növendékei részére adandók át, valamint hogy az ezen 
felül fönmaradó jövedelmek által megengedett korlátokon 
belül a nagyenyedi főgimnázium lehető fejlesztése érde-
kében is javaslatokat tegyen. E bizottság be is fejezte 
működését s megállapodásait az igazgató-tanács elé ter-
jesztette, melyekre vonatkozólag saját véleménye kapcsán 
a tárgysorozat rendjén az egyházkerületi közgyűlés fog 
katározni 

b) Az egyházi tömeges tűzbiztosítások iránt az első 
magyar általános biztosító társasággal fennállott szerződés 
lejárta alkalmából utasítva voltunk pályázat közzétételére, 
és a legelőnyösebb ajánlkozóval a szerződés megkötésére 
Az igazgató tanács ez irányban eljárván kötelességében, a 
nagyobb hazai biztosító társaságok részéről beérkezett 
ajánlatok közül a Fonciére pesti biztosító intézet aján-
latát találta legelőnyösebbnek, s ezzel a szerződést 12 évre 



meg is kötötte, az »ebő magyarral« eddig fennállott szer 
ződésnél jóval előnyösebb díjtételek és különösen az egy-
házkerület közcéljaira szolgáló jutalék tetemesen nagyobb 
hányadának kikötése mellett, a mint erről a jelentés 1-ső 
számú mellékleteképen csatolt szerződésből meggyőződés 
szerezhető. 

c) A 06. jegyzőkönyvi szám alatt foglalt útasítás 
teljesítéséül elkészítette az igazgató-tanács a legutóbbi 10 év 
alatt lebolonyított összes pénzműveletekről s azok ered-
ményeiről szóló részletes kimulatását, valamint a magyar-
nagyzsombori birtok megvétele óta azon eszközölt beru-
házásokról s az abból befolyt jövedelmekről számotadó 
jelentéseit és felülvizsgálat után áttette azokat az idézett 
jegyzőkönyvi számú határozattal kiküldött vagyonügyi 
vizsgáló bizottsághoz, melynek egyúttal az egyházkerület 
mult évi zárszámadása és mérlege is rendelkezésre bocsát-
tatott, hogy a közgyűlés által kivánt kimerítő vizsgálat 
után jelentését elkészíthesse. Intézkedett az igazgató-tanács 
az iránt is, hogy az egyházkerület konventi képviselői a 
Budapesten épült öt bérpalotát is megtekintsék s azokról 
a közgyűlés elé jelentést tegyenek. 

Beható tanácskozás tárgyává tette az igazgató-tanács 
a Réthi Lajos által beadott és határozattá emelt javaslat 
ama pontjának is végrehajthatóságát, mely az egyház-
kerület kezelése alatt álló összes alapok számadásainak 
címenként elkülönített végeredményeit kivánja e jelentés 
kapcsán közzététetni, de saját felelőssége tudatában, e 
kívánalmat végrehajthatónak nem találta, és teljesen fölös-
legesnek ismerte akkor, midőn kettős-könyvelési rendsze-
rünk keretében minden érdeklődő azonnal és világosan 
meggyőződhetik az egyes alapok állásáról; az összesített 
végeredmények pedig a pénztárvizsgáló bizottság jelenté-
sében, évről-évre a főt. egyházkerületi közgyűlés betekin-
tése és elbírálása alá kerülnek. Egyébiránt maga a kibő-
vített pénztárvizsgáló bizottság is fölöslegesnek, sőt ok-
nélküli és tetemes kiadást okozó volta mellett a célzott 
gyakorlati értékkel nem bírónak fogja nyilvánítani az 
ismertetett utasítás végrehajtását. E helyett azonban ele 
gendőnek véltük a zárszámadás és vagyonmérleg mellék-
letéül a héttagú bizottság rendelkezésére bocsátani az 
összes számlák végeredményeit feltüntető pénztári kimuta-
tást, melyből minden irányban a legkimerítőbb tájékozás 
szerezhető. 

6. Az egyházkerületi történet megírására Pokoly 
József tanár vállalkozott, ki a tervvázlatot el is készítette, 
melyet az igazgató-tanács szakférfiakkal megbiráltatván, 
azok véleménye alapján elfogadhatónak találta s nevezett 
afiával a szerződést oly módozatok mellett kötötte meg, 
hogy a 30 ívre terjedő munkálatot, 1500 frt honorárium 
és 1500 frt kutatási költség fejében, Öt év alatt, elkészí 
teni köteles. 

7. Ugyancsak egy korábbi közgyűlésben az igazgató-
tanács arra is utasíttatott, hogy egyházkerületi papi árvák 
szeretetházának megalapítása iránt javaslatot tegyen, illetve 
a szeretetház fentartására szükséges alapok megszerzésére 
törekedjék. Örömmel jelezhetjük már e helyen is, hogy 
az egyetemes konventtől már megnyert 10,000 frt építési 
segélynek, valamint a kedvező feltételek mellett engedé-
lyezett sorsjáték jövedelmének fölhasználásával, a már 
meglevő és a közgyűlésnek szintén bemutatandó tervek 
alapján a szeretetház építéséhez hozzá lehet fogni, hogy 
ez intézmény is megkezdhesse már a jövő év őszén áldá-
sos működését. 

8. Az egyházkerület kezelése alatt álló tőkék 5°/0-°s 

jövedelmének lehető biztosítása céljából alakított közalapi 
kölcsönpénztár forgalma, a mult év folyamán, csak-
nem kizárólag az egyházak és egyházi tisztviselők 

által fölvett kölcsönökre szorítkozott, minthogy a ren-
delkezés alatt állott tőkék állandó befektetést képező zálog-
jogi kölcsönökbe, ingatlanokba és értékpapírokba már el 
vannak helyezve s így újabbi kikölcsönzésre csakis a 
netaláni visszafizetések és a kisebb tőke-törlesztési ősz-
szegek kerülnek. Legújabban azonban sajnálattal tapasz-
taljuk, hogy kölcsöneinket rohamosabban kezdik vissza-
fizetni, a minek oka a kezelési költséggel együtt 6%~ o s 

pénzünk drágaságában található meg, mihez még a kiro-
vott tőkekamat-adónak az adósokra való hárítása is 
hozzájárul s ez által a kölcsönök kamatlába annyira 
emelkedik, hogy a minden téren megindult kamat leszál-
lítással szemben már csak rövid időre biztosítható a köl-
csönpénztár jövedelmezősége, a mire pedig az egyházi 
betétek 5°/o"os jövedelmének fentarlása céljából annyival 
inkább szükség van. mert az állami hitelviszonyok folytonos 
javulásával kapcsolatban az értékpapírok hozama is foly-
ton alászálló irányzatot mutat, másfelől pedig köztudo-
mású tény, hogy a változott gazdasági helyzet (olytán az 
ingatlanok sem hoznak 5°/0

_ n ak megfelelő jövedelmet s 
így kizárólag csak a kölcsönmüveletek útján remélhető 
oly mértékű jövedelem megszerzése, melylyel az egyház-
kerületi tőkék átlagos 5 % jövedelmezősége még egy ideig 
fentarlhaló. E fenyegető helyzet lehető megelőzésére egy-
felől kölcsönpénzeink olcsóbbá tétele végett a tőkekamat-
adó elejtése, másfelől pedig a kölcsönmüveletek folytat-
hatására újabb tőkék szerzése által törekedett az igazgató-
tanács. Előzetes hosszas alkudozások után és br. Bánffy 
Dezső egyházkerületi főgondnok úr hozzájárulásával ugyanis 
szerződés köttetett »a magyar takarékpénztárak központi 
Jelzálogbankja, mint részvénytársaság* budapesti nagy 
jelzálogbankkal az iránt, hogy jelzálog! kölcsönöket, 6—7 
százezer forint erejéig, cessio útján átvegye, illetve az 
engedményi zálogjog telekkönyvi biztosítása mellett, a saját 
szabályzata alapján megejtendő becsű szerinti összegeket 
az egyházkerületi közalap rendelkezésére bocsássa. Az 
50 évre megkötött szerződés szerint részünkre folyósítandó 
összegek után 5%-os annuitás fizetendő, melyben a kamat 
tőketörlesztés és jutalék benfoglaltatik. Ezen felül termé 
szetesen, a záloglevelek beváltásából származó veszte-
séggel, az átruházási ügylet költségeivel és a közvetítő 
pénzintézet — miután a jelzálogbankkal csak részvényes 
takarékpénztár útján lehet összeköttetésbe lépni s e köz-
vetítést a deési hitelbank vállalta el — 14 kros jutaléká-
val együtt az effektív quota közel 5'5°/0

 r í i emelkedik s 
így az egyházkerület részére a kölcsönökbe befektetett 
tőkék jelentékeny részének mobilizálásával több mint '/íVo 
tiszta nyereség hárul s ezenkívül az adósok megszabadul-
nak az engedményezett összeg erejéig a tőkekamat-adó 
alul, mert azt ily módon a jelzálogbank fizeti, s így a 
kölcsönök drágasága ellen méltán felhangzó panaszok is 
mérséklődni fognak. Ez alapon az igazgatótanács a jel-
zálogi kölcsönök nagyobb részét 500,000 frt erejéig már 
cédalta is, s azoknak leszámolása most van folyamatban. 

9. Az egyházi és iskolai célokra tett kegyes alapít-
ványokról, adományokról és végrendeleti hagyományokról 
az alábbi jegyzék szól: 

11) B. e. báró Raclák Ádám úr az egyházkerület 
részére 60,000 frtot, nagyenyedi Bethlen-kollégim részére 
40.000 frtot hagyományozott s a pártfogása alatt állott 
magvar-bényei, mikeszászi, ozdi, tasnád-szántói és magyar 
sülyei egyházak részére együtt, különféle célokra rendelt 
alapítványul. 80.0U0 frt ér'ékű hagyományt rendelt. 

/<) B. e. Szacsvav Sándorné szül. br. Wesselényi 
Jozefa, patrona az erdélyi ev. ref. egyházkerület theol. 
fakultasa javára 30.000 frtot, zilahi kollégium javára 
20,000 frtot s az ördög keresztúri egyház javára 10.000 fo-



rintot rendelt, melyből 800ü írt templomépítésre és 2000 frt 
a kántortanító javadalmának emelésére fordítandó. 

c) Főt. püspök úr összesen 920 forint adományo-
zást tett. 

d) Zeyk Gábor, főgonduok a vízaknai egyházközség 
részére 3000 frtos alapítványt tett. 

e) A zilahi takarékpénztár az ottani kollégium javára 
1000 frtot adományozott. 

f ) Az orbai egyházmegye buzgó algondnoka: Csia 
Elek úr ehmei esperes és főjegyző utazási költségeinek 
fedezésére 500 frtos alapítványt tett. 

g) Özv, Daczó Gergelyné, s.-szenfgvörgyi hívünk, az 
ottani papi javadalomnak emelésére 2000 koronás ala-
pítványt tett. és 

h) A marosi egyházmegye papi özvegy-árvai gyám-
intézete a szeretetház javára 1000 frtot adományozott, 
végül 

i) A széki egyházmegye feloszlatott gyámintézete 
a theol. fakultáson tanuló széki egyházmegyei thologusok 
segélyezésére 300 frt alapítványt tett le és 100 frtot a 
theol. könyvtár részére adományozott. 

Ugyancsak a theologiai könyrtár gyarapítására több 
buzgó hitsorsostól többrendbeli könyvadomány érkezett, me-
lyek közül Szilágyi Sándor, özv. Sárkány Ferenczné és 
szászvárosi Kún-kollégium több kötetre menő nagyobb 
adományait említjük fel — nem szólván az igazgatótanács-
nak a jelentés 3-ik részében foglalt s az egyházkerületi 
közgyűlés jóváhagyásától föltételezetten elvégzett adminis-
trativ intézkedésekről 

K Ü L F Ö L D . 

A h o l l a n d r e f o r m á t u s e g y h á z k ö r é b ő l . 

Az egyházi ügyek iránt érdeklődő hollandusok kedé-
lyét a folyó év kezdete óta Hulsman lelkésznek A biblia 
körül való harc-ról írt brochureje tartja izgalomban. Nem 
mondhatnók, hogy Németalföldön a modern bibliai kriti-
cismus mellett és ellen megjelent munkák valami nagyon 
szokatlanok volnának, sőt annyira megszokottak, hogy 
többnyire csak lanyha érdeklődést tudnak kelteni. De e 
brochure által keltett izgalom érthető lesz. ha meggondol-
juk, hogy szerzője eddig a bibliai kritika jogosultsága mel-
lett hévvel szokott föllépni, most pedig röpiratában keserű 
váddal és panaszszal halmozza el a moderneket. Okot 
adoti pedig erre neki a múlt év vége felé az Utrechben 
tartott értekezlet tanácskozása, a hol épen ezt a kérdést 
tárgyalták. Ekkor vette észre, hogy a jelenlegi szentírási 
ítészét mily igaztalanságokra viszi és mily bizonytalanság-
ban tartja követőit. Egészen megriadva hallotta, hogy a 
magát orthodoxnak nevező előadó ezeket mondotta : »Nem 
lehetünk Isten iránt eléggé hálásak, hogy Jézus Krisz-
tus egyetlenegy betűírást sem hagyott hátra és hogy be-
szédei a hagyományok csatornáján jutottak el hozzánk, 
minélfogva sohasem tudjuk a tudományos bizonysággal 
megállapítani: épen úgy avagy másképen mondotta-e 
azokat az Úr«. Mely szavakhoz egy szintén orthodox 
lelkész még ezeket tűzte: »Az evangelium erős, mivel 
egyetlen egy szava sem bizonyos*. E tapasztalatok gon-
dolkodóba ejtették Hulsmant és arra ösztönözték, hogy 

tollat ragadjon és komoly tanúbizonyságot tegyen arról 
a pusztításról, a melyet a divatos írásmagyarázat okoz. 
Azonban míg a szerző szivének becsületére válik ez a 
tiltakozás, nem tagadhatjuk, hogy a theologiában való 
járatlanságáról is bizonyítványt állított ki maga ellen. 
Mert csak egy gyermeteg kedély kérdezheti mire való 
Luther vagy Kálvin rendszere? Mi haszna van a tudo-
mányosan kidolgozott rendszernek ? Ő nem lát ezekben 
egyebet, mint a képzés egy részét, a szellemi gimnastiká-
nak egy nemét. Szerinte egy kis hittan olyan »mint a 
tizenkét cikkely, határozottan jobb útmutató volna a lel-
készek számára és több igazságot tartalmazna, mint a 
szigorú dogmatikusok sophistikája.« Csak gyermek írhat 
így, nem pedig theologus. A ki a keresztyén vallás két 
ezer éves múltjára visszatekint, jól tudja, hogy a sátán 
ezt »az új hittant« is épúgy hatalmába igyekeznék kerí-
teni, mint a régit. A református és a közvetítő theologusok 
joggal tekinthetik Hulsman iratát egy a theologiában já-
ratlan ember éretlen szellemi termékének. Ezt a harcot 
előtte már sokkal férfiasabban, körültekintőbben és eré-
lyesebben megharcolta dr. Kuyper. Hulsman brosürjének 
a modernek táborában csupán a legszélsőbb baloldaliak 
örülnek, mivel ügyesen kimutatta, hogy a közvetítő kri-
tikai iskola által elfogadott állásponton megállani nem 
lehet, mert az szükségképen a baloldalra visz. És sajnos, 
oda viszi a confessionalis theologusok egy részét is. 

Valamint a német, úgy a holland orthodoxok közül 
sem hiányoznak azok az egyének, a kik mindazokat di-
csőítik, valakik a gyűlölt liberálisok ellen fegyvert ragad-
nak. Különben pedig közönyösek, álláspontjuk nem sokat 
ér és tarthatatlan. Dr. Kuyper ezeket repristináló tlieo-
logusoknak nevezte el, a kiktől semmi üdvöset sem lehet 
várni és a kikkel lehetetlen szorosabb barátságban lenni. 
De Kuypert se gyűlöli úgy senki és nem harcol ellene 
senki oly kicsinyes fégyverekkel, mint az államegyház 
orthodoxainak egy része. Gyűlöletük oly nagy fokú, hogy 
de gereformeerde kerk nevű heti lapjukban a Kuyper irá-
nyához tartozó lelkészeknek még privát beszélgetéseiket 
is közlik, természetesen nem a legszeretetreméltóbb meg-
jegyzésekkel fűszerezve. Különösen a miatt nagy a harag-
juk, hogy a dr. Kuyper vezetése alatt az államegyházból 
kivált református gyülekezetek a Gonfessio Belgica 36-ik 
cikkelyét revideálni szándékoznak. Ez a cikkely a ható-
ságoknak kötelességévé teszi az eretnekek megbüntetését: 
»A hatóságnak nem csupán az a dolga, hogy a polgári 
rend fentartására felügyeljen, hanem ügyeljen arra is, hogy 
az igaz istentisztelet fentartassék, minden bálványozás és 
hamis istentisztelet kiirtassék, az Antichristus birodalma 
lerontassék, Krisztus birodalma pedig kiterjesztessék*. Efféle 
követelés a mai államviszonyok és felfogás mellett kivi-
hetetlennek és egyszersmind nevetségesnek is látszik, de 
az újtestamentum szellemével sem egyezik össze. A »de 
gereformeerde kerk« mindezek dacára hetek óta, egész az 
uralomig hivatkozik a zsidó királyok példájára. Teljesen 
elfelejti, hogy a theokratia is más, a modern állam is más. 
Dr. Kuyper pedig e támadásokra egy szóval sem válaszol-



Lapját a Hcraut-ot épen az jellemzi, hogy benne haszon-
talan civódásnak helyt nem ad és átalában véve előkelő 
tónus uralkodik minden számában. 

Nagy ritkán használ ellenfelei iránt egy-két megvető 
szót és a politikába se csap át soha, míg ellenfelei, külö-
nösen az előbb említett lap az elvi küzdelmet személyes-
kedéssel mérgesíti el és a politikai kérdéseket is előrántja. 
Különben dr. Kuyperről legközelebb egy hollandus római 
kath. folyóirat »De KathoIick« így í r : dr. Kuypert Isten 
igéje egészen áthatotta, mindkét testamentum benne vért 
és húst öltött magára, az életnek beszéde szivéből jön. 
Iratai, beszéde nem a szentírási helyekből művészet-
tel összerakott mozaik, hanem olyan, mint a sok lapra 
köszörült gyémánt, mely minden oldaláról visszatükrözi 
a napfényt. Kifejezései, fordulatai, gondolatmenete, kedély-
nyilvánulatai, szeretete és gyűlölete, haragja és rokon-
szenve egészben véve írásszerűek. Beszédében megvan 
a próféták lirai szárnyalása, Dávid panaszos hangja, Mózes, 
Deborah és Judit győzelmi éneke, Pál és János égő sze-
retete. A történeti munkák kellemes hangján beszél el, 
elbájolja az olvasót, ha az evangélium nemes egyszerű-
ségét követi. Hangja és egész alakja mintegy megváltozik 
a szentíráshelyek hatalmas alkalmazása által. Erő és fen-
ség, pathos és a kijelentések szavainak kelleme teljesen 
sajátjai levének.* Magától értetődik azonban, hogy a ka-
tholikus iró e magasztalás után Kuypert még is támadja 
kálvinismusa miatt. De azért nagyrabecsülését nem tagad-
hatja meg tőle. És csakugyan, a ki ismeri építő erejű és 
egyszersmind tudományos értékű műveit, megérti, hogy 
a hollandusok miért fogadják oly örömujjongással szavait. 

Az egyházi és theologiai viszálykodások által nem 
zavartatva, a mult évi közzsinaton (Middelburgban) oly 
lelkesülten felkarolt misszióügy szépen halad előre. Jáva 
szigetén egy kórházat állítanak föl. Az utrechti egyház 
pedig maga bocsát ki egy hittérítőt. íme egy református 
gyülekezet az ős apostoli egyházak példáját követi. Meg-
emlékezik arról a kötelességről, miszerint Istenországát 
terjeszteni tartozik. Bemélhető, hogy a többi hollandi 
nagygyülekezetek is utánozni fogják a szép példát. Szük-
ség van rá, mivel Dél-Afrikából egymást érik a lelkészeket 
és hittérítőket kérő sürgetések. De hát a hollandusnak 
egy kis idő kell, míg valamire elhatározza magát, s ha 
azután az elhatározás megvan, azt bámulatos kitartással 
keresztül is viszi. 

Ugylátszik a hollandus természet e sajátsága folytán 
az államegyház hivő tagjai által kivánt és ajánlott evan-
gelizáció egyideig még csak ^megfontolandó* fog maradni. 
Ez ügyben, annyi már történt, hogy az év elején a con-
fessionalisták Sneek-ben gyűlést tartottak, a kérdést meg-
hányták vetették és néhány forintot gyűjtöttek is. A meg-
mozdulásnak pedig itt a fő ideje, mert január elsején az 
államegyházban 331 lelkészi állás volt üresedésben. A 
lelkészekkel ellátott gyülekezetek nagyrészében meg irtó-
zatos módon uralkodik a modernismus. Az államegyházi 
theologusok és lelkészek hitetlenségének tulajdonítandó 
első sorban, hogy a Kuyper által indított mozgalom benső 

ereje egyre növekedik és külsőleg is folyton gyarapodik. 
És talán senki se örülne úgy, ha a szakadásnak ez em-
lített oka megszűnnék, mint dr. Kuyper maga. 

Ref. Krchztg. —a—s. 

R É G I S É G E K . 

F o g a r a s i P a p J ó z s e f e m l é k é h e z . 

(Folytatás.) 

De ha még meggondolja továbbá, mely nagy viszon-
tagságoknak van kitéve e világon egy valóságos derék 
embernek is élete, hogy itt a hirnév és dicsőség, mely 
a virtusnak kitérő szolgájává tétetett, gazdájától elidege-
nedett, elhagyta urát s az irigységhez szegődött be: hitet-
lenségiért, hiszem Jupitertől, a mint a mese tartja, de a 
valóság is bizonyítja, azzal büntettetett, hogy bizonyos 
gazdája seholt a világon ne lehessen, kóborló, vándorló 
legyen a földön; az is pedig publicaltatott,, hogy senki 
e hitetlen szolgának szavára mást vagy jónak vagy rossz-
nak ne ítéljen; nem csuda már ha e világot a derék 
ember jó szívvel hagyja el és tudom, hogy kedves lészen 
előtte az ő urának parancsolatja, ha őtet ez életből ki-
szólítja, annyival is inkább, mint tudja, hogy sok nagy 
érdemű emberek csak halálok után nyerik el azt a dicső-
séget, a mely őket életekben illette volna; mert már ez 
a hírnek és dicsőségnek megengedtetett, hogy mikor valaki 
mellett, annak halála után tesznek bizonyságot, annak 
mindenkor nagy ereje legyen. 

Nehéz ezenkívül még a derék embernek is a magá-
ról egyszer szerzett nagy opiniot, mindenek előtt már 
nyilvánuló dicsőséget mindvégig megtartani, úgy hogy 
ezt a mesterséget kitalálni nehéz dolog, azzal pedig élni 
még nehezebb. Hány embernek életét nem tette e mes-
terség kitalálójának igyekezete nyughatatlanná, nehéz volna 
megszámlálni? Hánynak fejét nem ejtette tőrbe, veszede-
lembe a másoktól egy darabig megnyert opinionak, tisz-
teletnek és becsültetésnek szerencséje; a megtett dolgok-
nak írói és azoknak leírásokban és előszámlálásokban 
elfáradnának. Íme Alcibiadesnek az ő virtusa iránti nagy 
reménység léve ellenségei. Mert minthogy akárkinek is, 
ha egyszer ember, nehéz valaha meg nem botlani; köny-
nyen megesik, hogy a mint a szerencsés úgy a szeren-
csétlen dolgok is neki tulajdoníttatnak. 

Mit gondoljunk pedig, mikor látjuk azoknak példáit, 
a kiket jó darabig méltán becsült a világ, végre aztán 
foga fejérjit. kimutatta és csúfságra, vagy lehetett, vagy 
nem, kitenni igyekezte. Bizony, ha ezeket jól elnézzük, 
lehetetlen, hogy a derék embereknek idő előtt történt halá-
lukat oknélkül valónak ítéljük, lehetetlen, hogy sajnáljuk. 
Nagy volt SokratesneJc előbb becsülete annyira, hogy szám-
talan ifjaknak sokasága gyűlne ő hozzája bölcs tanításá-
nak hallgatására; végre mégis oly nagy hidegségét, mos-
tohaságát mutatta hozzája a szerencse, hogy nemcsak 
másoknak gyülölségébe ejtette, hanem életétől is megfosz-
tani nem szégyenlette. Tovább szolgált ugyan egy kevés-
sel Aristotelesnek, kinek Nagy Sándor csak egy könyv 
írásáért 800 talentumot ajándékozni nem sajnállott, kinek 
filosofiája halála után is egy darabig uralkodott; de már 
a tudósok előtt tudománya füstbe ment. megvettetett Mit 
mondjak Gartesiusról, kit ama tudományokat nagyon be-
csülő Krisztina, sveciai királyné magához hivatá minden 
reggel öt órakor hallgatta, végre pompásan eltemettette. 
XIV. Lajos francia király pedig tetemeit arany vederben 



Franciaországba visszavitető. Mégis filosofiája csak egy 
sekulumot se tölthete bé, azonnal megvénüle. contemp-
tusba, utálásba ese. Inkább megmutatta pedig e világ 
Wolfiúshoz mostohaságát, kit jó lehet VII. Károly császár 
S. R. J. L. Baronatusságra egy alávaló mesterember gyer-
mekéből felemeltetett és oly nagyra vitt. hogy egy-egy 
árkus írásait a typographusoknak két-két aranyon adná ; 
de mégis csak Németországon is még életében filosofiája-
nak becsi igen alászálla. Sőt Anglia, Belgium és Fran-
ciaország azt soha be sem vevé; a pusziai király pedig 
őtet magát csak egy udvari komájának szavára azzal 
bünteté. hogy megparancsolá erősen, hogy 24 óra alatt 
a városból, három nap múlva pedig egész országából ki-
takarodnék. Megmenti pedig az Isten mindazokat a való-
ságos derék embereket az efféle szerencsétlenségtől, nagy 
gyalázattól, a kiket életeknek virágjaiban jó eleve magá-
hoz szólít. 

Nem állhatom, hogy azokra a történetekre is ne 
tekintsek, melyek sok tudósoknak, derék embereknek jár-
vány. sőt nemzetséges nvavályai. Gondoljátok el ama tudós 
tudományával együtt kegyes Gommmiusnak életét, ebben 
feltaláltok egy darabig minden tiszteletet, mert ez szép 
tudományáért mindenektől nagyon becsültetik vala, sok-
felé — még Angliába is hivattatik vala az oskoláknak 
reformálására; de végre mind igen nagy szegénységben 
hala meg, mind pedig fanatikusnak is tartatik vala. Néz-
zétek el a Nagy Grolius életét is, ki még 15 esztendős 
korában Marianus Capellat szép megvilágosító nótákkal, 
jegyzésekkel kiadá; 17 esztendős korában pedig — a mint 
szólani szeretik — fiscalis procuratorrá tétetek, azután is 
majd minden tisztességeken által méne, de végre tömlöcöt 
is szenvede és a sveciai király udvarából is, a hová utol-
jára ment vala az irigységnek miatta, elszökni kéntele-
nítteték. Elhallgatom szántszándékkal azokat a nagyembe-
reket, kik tudományokkal nem kicsinynyé virágoztak, nagy 
elméjekkel másoknak bámulásokra voltak, de vénségre 
jutván mindent, a mit tudtak, elfelejtettek. Nem említem 
azért Vespasianust, nem neve/em Gregorius Trapesunti-
nust. nem ama nagy Bernoulit, nem mutatok rá, kik vagy 
a magok nevöket is, vagy a tudományt is, melyet tanul-
tanak, tanítottanak, hirtelen elfelejtették. 

Nem volt-e hát az Istennek elég oka, nincsen-e ma 
is elég arra, hogy a kiket szeret és a kikbe nagy aján-
dékait öntötte ki, azokat életöknek még virágjában ma-
gához végye ? 

De ha voltak az Istennek eleitől fogva s vannak ma 
is bölcs okai magokra a derék emberekre nézve, hogy 
őket eleve az életből kiszólítsa, vágynák bizony másokra 
nézve is elég okai. Mert nem akarja az Isten, hogy az 
ilyenekben való bizodalom a földön igen nevekedjék és 
reménységek az embereknek bennek erőssen megfundál-
tassék. Egyszersmind pedig elméjekre akarja az emberek-
nek adni, hogy a mikor a nagy ajándékokkal és különös 
virtusokkal felékesített férfiakat nagy dolgoknak végben-
vitelekre támasztotta nem ok nélkül, akkor a kisebb jókkal 
bírókat is nem vetette meg, hanem van hatalma, mély-
séges bölcsesége szerint, néha azok által is hasonló nagy 
dolgokat tenni e világnak csudájára. 

Az is nem ujsag végre az Istennek utaiban, hogy 
a mint az Isten a valóságos derék embereknek támasz-
tásával a világot adja, a földet boldogítja, a hazát ékesíti, 
szerencsésíti: úgy bizony, ha azt a haza meg nem becsüli, 
a világot be nem veszi: büntetésökre tőlök el nem ragadja 
és a világból elszólítja. 

Ne csudálja azért, senki, ha egy Pikus Mirandolai 
gróf egy Paschasius, a ki már 12 esztendős korában Eucli-
(lesnek, ama geometriában, malhesisben magasan járó el-

mebeli képzelődésekben vagy es/et köszörülő tudományok-
ban híres embernek 32 elsőbb propositioit. elmés találmányt 
oly renddel, mint Euclides magától kitalálta, ha Baratier, 
ki már 3 esztendős korában az olvasás mesterségét jól 
tudta, 5 vagy 6 esztendős korában különböző nyelveken 
szólani, beszélni megtanult, 12 esztendős korában, a midőn 
már a berlini királyi tudós társaságnak tagja volt, hol 
némely könyveknek kiadásáról, hol nagy dolgoknak kita-
lálásáról gondolkozott, azután nagy elméjének egy remekét 
ki is bocsátotta s írt is ezen nevezetes kérdésről: de lati-
tudine maris, a tengereknek szélességéről, s ha mások 
ezekhez hasonlók ifianta. életeknek legszebb virágjában 
baltanak s halnak ma is meg. 

Igaz marad tehát, hogy egy olyan nagy embert, egy 
valóságos derék embert, a minemüt elmémnek gyengesé-
géhez képest leírtam, az Isten nem ok nélkül ragad ki 
ez életből. 
(Folyt, köv.) Koncz József. 

IRODALOM. 

T á j é k o z t a t á s a T h e o l . I s m e r e t e k T á r a 
i s m e r t e t ő j é n e k . 

Nayytisztelelű Szerkesztő úr! 
Becses Lapját tavaly nem járattam, azért csak most. 

jutottam tudomására annak, hogy a múlt évi 51. szám 
megjegyzéseket hozolt a Theologiai Ismeretek Tárában 
közölt cikkeimre. Ha elkésve is, kérem, közölje helyreiga-
zító megjegyzéseimet. Úgy látszik, az ismertető nem ismeri 
a forrást, a melyből dolgozunk, különben nem vont volna 
olyan következtetést, hogy mi, kik a theol. irodalomnak 
az Ismeretek Tára dolgozásával fáradságos és talán elég 
fontos szolgálatot is teszünk, mintha mi két theol. pártra, 
oszlanánk meg. Sem dr. Antal és dr. Tüdős cikkein, sem 
az enyémen és a Zoványién nem ismerhető fel más, vagy 
pláne ellentétes szellem ; mert amaz az ismertető által 
egy kalap alá vont két munkatársam ép abból a forrás-
ból dolgozik, mint Zovátivi és én, csakhogy főleg az én 
cikkeimen, melyek a bibliai kérdéseket ölelik fel, termé-
szetesen legjobban felismerhető azon forrásmű szelleme, 
a melyből az általános érdekű tárgyakat mindnyájan for-
dítjuk. Ennyit megjegyzésül a mű szellemének megro-
vására. 

A mi közelebbről az én cikkeimet illeti, abból a 
theologia. szélső baloldalát senki ki nem olvashatja. Szer-
kesztő úr bizonyosan tudja, hogy a theologia szélső bal-
oldalát Strausz és Rerán képviselik s kijelentem, hogy én 
az ő állításaikat nem teszem mind a magamévá, így őket 
mindenben mestereimül el nem ismerem. Baloldalista — 
ha tetszik e név — igenis vagyok annyiban, a menn i-
ben a theol. tudomány terén vallom az ovatos elöhaladás', 
de a szélső baloldallal semmi közöm. 

Hogy »a hitet egyáltalában nem, a tudományt pe-
dig fonákul építjük«, — e kifogásra az a megjegyzésem, 
hogy: 1. Helytelenül fogja fel ismertető a lexiconok jel-
legét, ha azoktól a hit építését vár ja ; a Theol. Ismeretek 
Tára hitépítést célúi seholsem tűzött még ki, tiszteletben 



tartja a határt, a meddig mennie kell, mert ez nem bel 
missziói folyóirat. 2. A tudománynak fonákul építése vai< -
szinűleg csak az ismertető szemében látszik úgy, de talán 
szemszerkezetének hibája miatt. Mindenki a neki adott 
talentum szerint műveli a tudományt s hogy egy európai 
modern épület másféle kinézésű, mint a négerek kuny-
hója: ez teljesen igaz. Ne bántsuk mi a fonákul építőket 
sem, csak építsük a tudomány theol. lakosztályát is. 

Még azt jegyzem meg, hogy más személy Rácz 
Lajos és más alulírott; ő sárospataki gimnáziumi tanár 
és bölcsészet tudor, alulírott balsai lelkész és theologiai 
licentiatus. Kérem az ismertetőt, hogy máskor ne bántsa 
Rácz Lajost az én »hibámért«. 

Lic. Rácz Kálmán. 

** A népiskolai tanfelügyelet reformja cím 
alatt egv kis (37. 1.) füzet jelent meg Halász Ferenc tan-
felügyelő tollából, ki tudvalevőleg a közoktatási minisz-
tériumban a népiskolai egyik alosztálynak a főnöke. Reform-
eszméit szakavatott indokolással a következő három pontba 
foglalja össze. 1. A népoktatás és a kisdedóvás összes 
külső adminisztrációja átteendő az állami közigazgatás 
keretébe, meghagyatván ezekre a tanfelügyelő ellenőrzési 
joga. 2. A népoktatás és kisdedóvás belső ügykörében, 
tehát az iskolai helyi hatóságokkal és a tanszemélyzet 
tel szemben terjesztessék ki a királyi tanfelügyelő hatás-
köre, s ruháztassék föl e tekintetben szabatos jurisdikció-
val. 3. A tanfelügyelet működési súlypontja helyezkedjék 
át az iskolák beléletére (iskolák látogatására) s láttassék 
el e feladatának minél sikeresebb megoldására szükséges 
eszközökkel (jobb fizetés, segédtanfelügyelők. írnokok, öt 
főtanfelügyelői kerület szervezése stb). — A csinos ki-
állítású füzet Budapesten, az egyetemi nyomdában je-
lent meg. 

E G Y H Á Z . 

Vallásügyi statisztikánkhoz. Az országos sta-
tisztikai havi közleményekből e napokban jelent meg az 
ápril havi füzet, mely szerint Magyarország kiszámított 
népessége az év közepén ezerekben: 161.316. Élve szü-
letett ápril hóban: 56,406; halva: 1.305. Elhalt 7 éven 
alul: 20,131; 7 éven felül: 20.005, összesen: 40,136: 
népszaporodás' 16,270. Házasság köttetett: 4,348, ebből 
vegyes házasság: 651, °/0-ba.n: 14*97. Ág. hitv. ev. tiszta 
házasság: 550. — Ev. ref. tiszta házasság: 1.185. Azon 
68 vegyes házasságból, hol a vőlegény római katholikus 
a menyasszony ág. h. ev. megegyezés szerint 6 esetben 
az apa, 4 esetben az anya vallását fogják követni a gyer-
mekek. Veszteség 2. Megegyezés nem létesült 58 esetben. 
Azon 63 vegyes házasságból pedig, hol a vőlegény ág. 
h. ev., és a menyasszony római kath, megegyezés szerint 
7 esetben az apa, 14 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség 7. Megegyezés nem léte-

sült 42 esetben. A 80 más vallású vegyes házassagból, 
hol az egyik fél ág. hitv. ev., a másik más vallású (egy 
izraelita menyasszonynyal, hol a gyermekek megegyezés 
szerint az ev. apa vallását fogják követni és egy felekezet-
nélküli menyasszonynyal, hol megegyezés nem történt) 6 eset-
ben létesült megegyezés, melyből 2 esetben más vallásbeli 
4 esetben az ág. h. ev. vallást fogják követni a gyer-
mekek. Itt van első nyereségünk ez évben 2 esetben. — 
Megegyezés nem történt 74 esetben. Azon 121 vegyes 
házasságból pedig, hol a vőlegény róm. kath. a meny-
asszony ev. ref., megegyezés történt 15, melyből 8 esetben 
az apa, 7 esetben az anya vallását fogják követni a gyer-
mekek. Veszteség 1. Megegyezés nem létesült 106 esetben. 
Azon 153 vegyes házasságból, a hol a vőlegény ev. ref. 
a menyasszony római kath. megegyezés történt 37 eset-
ben. melyből 16 esetben az apa, 21 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség 5. Meg-
egyezés nem történt 116 esetben. A 130 más vallású 
vegyes házasságból, hol az egyik fól ev. reform., a másik 
más vallású (3 esetben izraelita), 7 esetben történt meg-
egyezés, melyből 3 esetben más. 4 esetben az ev. reform, 
vallást fogják követni a gyermekek. Itt van ez évben első 
nyereség 1 esetben. E szerint az ápril hóban kötött vegyes 
házasságoknál az ág. h. ev. egyház vesztesége a római 
kath. egyházzal szemben .9, más vallásúakkal szemben 
nyereség 2, veszteség tehát 7. Az ev. ref. egyház veszte-
sége a római kath. egyházzal szemben 6, más vallásúak-
kal szemben nyereség 7, veszteség tehát 5. — A számok 
nemcsak mutatnak, de bizooyítanak és oktatnak is. E havi 
kimutatásból is vonja le ki ki maga a tanúságot. Kassa. 
Homola István, ev. lelkész. 

A homonnai missziói egyház torony- és harang-, 
alapja javára Rez László lelkész és Mándy István főgond-
nok gyűjtést rendeznek, melyet melegen ajánlunk olva-
sóink munkás szeretetébe. Felhívásukból kiemeljük a követ-
kezőket. Szeretett hittestvéreink! Testvéri bizodalommal 
s reménységgel fordulunk hozzátok: nyissátok meg még 
számunkra, a homonnai prot. egyház számára, áldozatkész-
ségteket! Hadd teljék be lelkünknek az a hő vágya, hogy 
végezzük be a megkezdett szent munkát! — Nem az 
önzés szól belőlünk, mikor lelkünknek e vágyára hivatko-
zunk, hanem az Istennek és az ő utainak szerelme. Hiszen 
nem is csupán a tniénk ez az ügy, melynek érdekében 
most is kérünk titeket, hanem az egész hazai protestan-
tizmusé, sőt a mi édes magyar nemzetünké is. Lelkész, 
illetve főgondnok társaink, a ti buzgóságotok nagy dolgokat 
cselekedhetik mi velünk! A legkisebb adomány is nagy 
minekünk, mert erősít külsőleg is, de erősít bensőleg is, 
mert azt a tudatot költi fel bennünk, hogy — habár ránk 
nézve idegenek közt élünk is — nem vagyunk elhagyatottak 
még sem, mert munkás szeretettel gondolnak reánk a mi 
hittestvéreink. Vajha reményünkben ne csalatkoznánk! 



I S K O L A . 

Miskolci ref. leányiskolánkat a közoktatásügyi 
miniszter f. évi 29.597. sz. intézvényével másodrendű 
felsőbb leányiskolául elismerte s mint ilyet a nyilvánossági 
joggal véglegesen felruházta. Az iskola feletti állami főfel-
ügyelet gyakorlásával Bereez Antal felsőbb leányiskolái 
igazgatót bízta meg. 

E G Y E S Ü L E T . 
Protestáns országos árvaházunk igazgató-választ-

mánya e hó 11-én dr. Kovácsy Sándor elnöklete alatt 
tartott ülésében döntött az intézetbe felveendő és az 
egyesület által segélyezendő árvák ügvében. A kérvénye-
ket. melyek száma százon fölül volt, a felvételi bizottság 
vizsgálta át e hó 9-én tartott ülésében, melyen Szilassy 
Aladár elnökölt. Ürességben volt 23 benlakási és 33 kül-
segélyes hely. melyekre a felvételi bizottság nagy körül-
tekintéssel tette meg a maga javaslatait. Az intézeti isko-
lában e hó 19-én és 21-én lesznek a záróvizsgálatok, 
16-án d. u. 5 órakor pedig á kilépő növendékek bucsú-
ünnepélye tartatik. Az intézetben maradó növendékek taní-
tóik vezetése mellett Zebegényben fognak nyaralni. Az újon-
nan felvett növendékek szeptember elején léphetnek be 
az intézetbe. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Tüdős János, debreceni nyugalmazott főgimná-

ziumi tanár, volt igazgató folyó hó 1 én elhunyt 73 éves 
korában. Vele egy mindvégig hű és kötelességét lelkiisme-
retesen teljesítő, szívben és lélekben gazdag ember szállt 
sírba. Negyven évi tanárkodása után 1894-ben vonult 
jól megérdemelt nyugalomba, miután 10 évig ritka pontos-
sággal és szorgalommal igazgatta a népes és sok erőt 
igénylő főgimnáziumot. A tankönyvirodalom terén is nagy 
sikerrel működött: Latin mondattana, fordítási gyakorlatai 
és Phaedrusa jórészben ma is használt tankönyvek. Negy-
ven évi szolgálata után nagy örömünnepet rendeztek 
tiszteletére kartársai. Derék fiai, leánya, előkelő, kiterjedt 
rokonság gyászolják. Egyik fia dr. Tüdős Kálmán főiskolai 
orvostanár. Béke hamvaira! (J.) 

K Ü L Ö N F É L É K 
* Személyi hírek. A hódmezővásárhelyi egyház-

tanács a hódmezővásárhelyi ref. főgimnáziumhoz a magyar 
latin tanszékre 11 pályázó közül Hajdú Ferenc h. tanár 
ellenében szavazattöbbséggel dr. Ernyei István tanárt, a 
történet-latin tanszékre 6 pályázó közül egyhangúlag Só-
lyom Lajos tanárjelöltet választotta rendes tanárokká. 

* Viktória angol királynő 60 éves uralkodási 
jubileuma alkalmából világszerte hálaadó isteni tiszteletet 
tartanak az angolok. Budapesten június 20-án délelőtt 
11V, órakor a hold-utcai ref. templomban lesz az ünne-
pélyes angol isteni tisztelet, mely alkalommal dr. Moody A. 
lelkipásztor prédikál. 

* Az egyházi fegyelem visszaáll ítása iránt mind 
több és többfelől emelnek szót egyházunkban. A bihari 
ev. ref. egyházmegye közgyűlésén az esperes a jelentésben 
így nyilatkozott: »eljöttnek látom az időt arra, hogy az 
egyházi fegyelem — a templomkerülőkkel, nyilvános bűn-
ben élőkkel, különösen pedig az egyházaink testén nyilt 
seb gyanánt érezhető szektáskodásra hajlandó elcsábítot-
takkal szemben, kik nem lépnek ugyan ki egyházunkból, 
de a csábítók által folytonosan sürgetve tétováznak, gyer-
mekeik megkeresztelését elhalasztják, templomba járással 
felhagynak s magokat az egyházhatóságoktól elhagyottak-
nak érezvén, lassankint egyházunkból kiválnak — okosan 
gyakorlatba hozassék s használtassék, mert a legbuzgóbb, 
legeszélyeseb lelkész is magára hagyatva képtelen ered-
ményesen küzdeni az egyházainkat mindenfelől ostromló 
s folyvást növekedő veszélyekkel!« 

* Szilágyi István emlékének megörökítése ér-
dekében bizottság alakult Máramaros-Szigeten a ref. lyceum 
körében. Szobrot emelnek is s nevére alapítványt tesznek 
Szilágyi Istvánnak, ki félszázadot meghaladó tanári és 
igazgatói működésével fényt árasztott a m.-szigeti iskolára; 
ki tollal és szóval, a tudás és tanítás fegyverével élete 
végső pillanatáig küzdött a magyar nemzeti kulturáért. 
Az adakozásra való felhívást Tisza Kálmán főgondnok. 
György Endre felügyelő gondnok, dr. Papp Tibor polgár-
mester, Szikszay Zoltán lelkész, Dobay Sándor főgimná-
ziumi igazgató, V. Krüzselyi Bálint jogtanár stb. bocsá-
tották ki. Az adományok Krüzselyi Bálint pénztárnok 
nevére M.-Szigetre küldendők. — Melegen ajánljuk olva-
sóink pártoló figyelmébe. 

A D A K O Z Á S . 
Az országos prot. árvaházra a felső-baranyai 

ref. egyházmegyében az 1897-iki egyházlátogatáskor gyűlt 
adományok: Aderjás egyház 50 kr. Mészáros István 1. 
5 Okr. Becefa-Zsibót egyh. 50 kr. Munkácsy Lajos 1. 50 kr. 
Belvárd egyh. 30 kr. Biró Mihály 50 kr. Gaál István tan. 
20 kr. Berencse egyh. 50 kr. Szabó Gyula 20 kr. Páprád 
egyh. 20 kr. Bitse egyh. 50 kr. Nagy István 1. 1 frt. Bog-
dása egyh. 50 kr. Horváth József 1. 50 kr. Ürögdi József 
tan. 20 kr. Markóc egyh. 30 kr. Sütő Pál 20 kr. Botyka 
egyh. 50 kr. Füstös János 50 kr. Kis-Peterd egyh. 20 kr. 
Kecskeméti József 20 kr. Büdösfa egyh. 50 kr. Biczó 
Ferenc 1. 30 kr. Tót Pál tan. 20 kr. Czun egyh. 30 kr. 
Világi Bertalan 30 kr. Csarnota egyh. 50 kr. Kiss Lajos 
1. 50 kr. Csehi egyh. 50 kr. Barla Sz. Dániel 10 kr. Cse-
pel egyh. 20 kr. V. Molnár István 50 kr. Dancsháza egyh. 
30 kr. Kossá János 1. 30 kr. Varga István tan. 20 kr. 
Dr.-Fok egyh. 50 kr. Torónyai József 1 frt. Garzó Pál 
tan. 20 kr. Dr.-Palkonya egyh. 1 frt. Szabó József 1. 50 kr. 
Dr.-Szabolcs egyh. 50 kr. Garé egyh. 20 kr. Szalai Antal 
20 kr. Gordisa egyh. 30 kr. Rőt Lajos 14 éves fiú 50 kr. 
Gyűd egyh. 50 kr. Sárközy Sándor 50 kr. Lezsetár Sán-
dor 20 kr. Haraszti egyh. 20 kr. Kovács Zsolt. tan. 30 kr. 



Harkány egvh. 20 kr. Szűcs Sándor 1 50 kr. Hidvég 
egyli. 50 kr. Szűcs László 1. 50 kr. Hirics egyház 50 kr. 
S Z Í V Ó S Károly 1. 50 kr. Ipacsía egyh. 30 kr. Borbély 
László 1. 40 kr. Iványi egyh. 50 kr. Kimiti László 1. 50 kr. 
Kákics egyh. 50 kr. Kis József 1. 40 kr. Szűcs Kálmán 
tan. 30 kr. Marócsa egyh. 30 kr. Varga Pál 30 kr. Ka-
tádfa egyh. 50 kr. Józan Sándor 1. 1 frt. Szilágyi István 
tan. 20 kr. Kémes egyh. 30 kr. Vitányi Sándor tan. 50 kr. 
Piski egyh. 20 kr. Varga János tan. 30 kr. Kis-Csány-
Oszró 50 kr. Dányi Gábor 1. 1 frt. Sütő László t. 50 kr. 
Kis-Harkány egyh." 20 kr. Hegedűs Titus t. 20 kr. K.-Szt 
Márton egyh. 50 kr. Molnár István 1. 50 kr. Kistótfalu 
egyh. 1 frt. Máté Balázs 1. 50 kr. Kórós egyház 50 kr. 
Nagy Imre 1. 50 kr. Kovácshida egyház 50 kr. Luzsok 
egyh. 50 kr. Fejes Sándor 1. 50 kr. Nagy-Csány egyh. 50 kr. 
M.-Mecske egyh. 50 kr. Nagy Imre 1. 50 kr. M.-Peterd 
egyh. 30 kr. Gödölley János 1. 50 kr. Márfa egyh. 50 kr. 
Barna Sándor 1. 50 kr. Maty egyh. 50 kr. Szakács La-
jos 1. 1 frt. Nyerges Ferenc tan. 10 kr. Váradi Gyula 50 kr. 
Beremencs egyh. 20 kr. N.-Harsány egyh. 50 kr. Iványos 
Soma 1 frt. Farkas Emil 1. 50 kr. Légrádi Ján. t. 25 kr. 
Nagytótfalu egy. 50 kr. Csúcs Lajos 1. 1 frt. Nagy-Váty 
egyh. 30 kr. Okorág egyh. 50 kr. Fejér Ambrus 1. 20 kr. 
Monosokor egyh. 30 kr. Old egyház 30 kr. Beregszászi 
Emil 50 kr. Biczó Lajos t. 20 kr. Pécsi egyh. 1 frt. Piskó 
egyh. 1 frt. Kemse egyh. 50 kr. Raád egyh. 30 kr. Kurucz 
Sándor 1. 30 kr. Rónádfa egyh. 20 kr. Gulyás Kornél 
30 kr. Sámodi egyh. 50 kr. Sógor Endre 50 kr. Sellye 
egyh, 50 kr. Boncoy Sándor 1. 1 frt. Siklós egyh. 1 frt. 
Sós-Vertike 50 kr. Bartalos Ödön I. 50 kr. Szaporcza 
egyh. 50 kr. Szalai Fer. 1. 50 kr. Csikesz Sándor t. 30 kr. 
Szava egyh. 20 kr. Kovács Bálint 1. 50 kr. Biró János 
tanító 30 kr. Szerdahely egyház 50 kr. Baksay Gyula 
tanító 50 kr. Szent Erzsébet egyh. 20 kr. Szőllősy An-
tal 1. 20 kr. Terehegy egyh. 50 kr. Kovács Antal 1. 2 frt. 
Tésenfa egyház 20 kr. Turony egyh. 50 kr. Lutár Sán-
dor 1. 20 kr. Uj-Mindszent egyh. 10 kr. Cz.-Bogád egy-
ház 20 kr. Zaláta egyh. 50 kr. Nagy Bertalan 1. 50 kr. 
Somogyi P. tan. 50 kr. Vaiszló egyház 50 kr. Bátory 
Istv. 1. 1 frt. Vejti egyh. 50 kr. Barsi Miklós 1. 50 kr.Viszló 
egyh. 50 kr. Lukács Fer. tan. 50 kr. Összesen 68 frt 65 kr. 
A fenti összeget a f. évben három részletben a posta-
díjak 30 kr. levonásával nt. Szőts Farkas úrnak, mint a 
»Prot. Egyh. és Isk. Lap* szerkesztőjének elküldöttem. 
Kis-Csány. 1897. június 4-én. Dányi Gábor, esperes. — 
A fenti 68 frt 35 kr átvételét elismerem. Szőts Farhas, 
szerkesztő. 

P á l y á z a t k é t r e n d e s t a n á r i á l l á s r a . 

Az állami segélyben részesülő aszódi ág. ev. algim-
náziumnál a következő két rendes tanári tanszékre pályá-
zat hirdettetik: 

1. Latin-magyar. 
2. Latin-német (esetleg természetrajz-földrajz azon 

feltétellel, hogy a német nyelv tanítására vállalkozik). 
A rendes tanár évi fizetése 1200 frt, törzsfizetés és 

150 frt lakáspénz vagy lakás természetben. 
Gimnáziumunk fölvétele az országos tanári nyugdíj-

intézetbe folyamatban van. 
Pályázhatnak ág. ev. vallású okleveles tanárok. Folya-

modásukat vallásukra, képesítésükre, életkorukra, egészsé-
gükre és eddigi szolgálatukra vonatkozó oklevelekkel föl-

szerelve, a gimn. bizottsághoz intézve f . évi június 30-ig 
az igazgatósághoz adják be. 

A megválasztott tanár tanszékét f. évi augusztus 
végén köteles elfoglalni. 

Aszódon, 1897. május 30 án. 
Bolla Lajos, 

2 — 3 igazgató. 

P á l y á z a t . 

Az eperjesi ág. h. evang. kerületi kollégium állami-
lag segélyezett főgimnáziumánál a jövő 1897/98. tanévvel 
betöltendő hét rendes tanári állásra ezennel pályázat hir-
dettetik, ínég pedig 

1. egy történelmi és 
2. egy magyar-német n y e l v s irodalmi tanszékre. 
A nevezett szakokra képesítettek felhivatnak, hogy 

szabálvszerűleg felszerelt folyamodványaikat, melyekben 
végzett tanulmányaik, képesítésök és eddigi netaláni szol-
gálataik okmányokkal igazolandók, a kollégium igazgató-
választmányához intézve f . évi június hó 25-ig küldjék 
be a kollégiumi főgimnázium igazgatóságához. 

A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés az 
újabb szerződés megkötése után fokozatosan 1400, illető-
leg 1600 frtra emelkedbetik, 240 frt lakbér és öt 100 fo-
rintos ötödéves korpótlék. 

Hogy ha már alkalmazásban levő rendes tanár vá-
lasztatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkalmazta-
tik, hogy ha pedig olyan pályázóra esnék a választás, ki 
még nem volt alkalmazva, de oklevéllel bír, akkor ez ren-
des tanári fizetéssel alkalmaztatik ugyan, de csak egy évi 
sikeres működése után fog állásában véglegesíttetni. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék ideiglenesen 
fog betöltetni helyettes tanárral, kinek fizetése 800 frt és 
100 frtnyi lakpénz lesz. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja 
A nevezett tanszékre csak protestáns vallásúak pá-

lyázhatnak. 
Az állás f. évi szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kelt Eperjesen, 1897. június 3-án. 

Dr. Schmidt Gyula, Ludmann Ottó, 
koll. felügyelő. 1 — 2 főgimn. igazgató. 

P á l y á z a t t a n á r i á l l á s r a . 

A hódmezővásárhelyi államisegélyben részesülő ev. 
reform, főgimnáziumban egy német-történelmi rendes tan-
székre pályázat hirdettetik. E tanszék betöltése a fentartó 
egyházi elöljáróság kijelölése alapján a nagymélt,. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium jogkörébe vág. 

Megjegyezzük, hogy a megválasztott tanár föntebb 
megjelölt tanszaka mellett szükség esetében a tanszakával 
rokon más tantárgyak tanítására is köteles vállalkozni. 
Előnyben részesülnek azok, kik a francia nyelv tanítására 
is ajánlkoznak. Heti óráinak száma 18—20. 

A tanári szék javadalmazása: 1200 frt törzsfizetés, 



250 frt lakbér és öt izben emelkedhető 100 frtos ötöd-
éves pótlék, év negyedi részletekben előre kiszolgáltatva. 
Megjegyezzük, hogy tanintézetünkben a lakbér és ötödéves 
pótlék illetékén felül van négy 1400 és négy 1600 frt 
törzsfizetéssel díjazott tanszék, a melyekre az előléptetés 
alkalom adtával történik. 

A rendes tanár állásában egy évi próbaidő után 
rendszeresíttetik. A megválasztott rendes tanár az országos 
tanári nyugdíjintézetnek a törvény értelmében jogos és 
kötelezett tagja. 

Ha azonban a tanszékre okleveles tanár nem alkal-
maztatik, egy vagy két évre helyetti s tanár válaszlatik. 
Ennek évi díjazása: 900 frt szintén évnegyedi részletekben 
előre kiszolgáltatva. 

A rendes és helyettes tanár csupán református 
vallású lehet. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, végzett tanul-
mányaikra, képesítésükre, egészségi állapotukra, eddigi 
szolgálatukra és hadi kötelezettségi viszonyaikra vonatkozó 
okleveleiket és igazolványaikat a f . évi július 4-ig bezá-
rólag alóiÍrotthoz küldjék be. 

A megválasztott tanár hivatalát a f. évi augusztus 
végén és pedig a rendes tanár szaktárgya köréből válasz-
tott, később tartandó székfoglaló értekezéssel köteles 
elfoglalni. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1897. június 3-án. 

Szeremlei Sámuel, 
1—2 a fentartó egyház lelkész-elnöke. 

P á l y á z a t 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanár-

jelöltnek való ösztöndíjra. 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel 

közhírré teszi, hogy a fontírt 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 1897—98. 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: 

(i) 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 
1897. 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 1897—98. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1897 június 23-an. 

— 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-állomá.ssal jegyzett kérvé-
nyeiket f'. 1897. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólírott bizottsági 
jegyzőhöz (Hudapest, V.. Rálvány-utca 8 szám) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk 
igazolása után a 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 filo-
zofiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zofiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
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, elnök. 
H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTE TÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
XX. hevület, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt öO kr ; egész évre : 9 frt. 

E</yes szám ára 20 kr. 

A 1897-dik év második felére előfizetést nyi-
tunk, bizalommal kérve olvasóink támogatását, még 
pedig két irányban Folytassák az előfizetést és 
szaporítsák a lap olvasó közönségét. Ha minden 
előfizető csak e g y új e l ő f i z e t ő t szerez, ezzel a 
lap erejét már megkétszerezhetjük. Az előfizetés 
feltételei a lap homlokán olvashatók. 

A z e g y h á z i u n i ó é r d e k é b e n . 

Az állítólag conservativ róm. kath. egyháznak izmosodása hazánk-
ban és ezzel szemben a magyar protestáns testvéregyház hanyat-

lása s még mindig tétovázó várományos uniója. 

A róm. kath. egyház, melynek már elneve-
zése is szembetűnő el lentétességet tartalmaz, 
mivel a mi kathol ikus vagyis közönséges, az 
egyszersmind nem lehet római, tehá t különleges, 
fennen hangoztat ja az ő hitbeli egységét, ingat-
lanságát s püspöki h ie ra rch ikus szervezetének 
conservativizmusát , s büszkén tekint a protestan-
tizmusra, ennek már kezdetben kétfelé agazasara, 
hittani el téréseire, szervezetének ingadozó válto-
zékonyságára, majd több vallásfelekezeti szaka-
dozottságára. 

Hogy az úgynevezet t róm. kath. egyháznak 
ezen hangzatos kérkedése minő alaptalan, kéz-
zelfoghatólag bizonyítja már az, hogy szentségei-
nek száma, az őseredetű keresztség s az oltári 
szentséggé átváltozott úrvacsora mellett időn-
ként már eddig is hét re nőtte ki magát, míg a 
protes táns egyház szilárdan megmarad t az ő két 
sarkala tos szakramentumáná l ; dogmái pedig a 
róm. kath. egyháznak az időkhöz és körülmé-
nyekhez képest szintén fokozatosan szaporodva 
élő tanúságai az ő ál lhatat lanságának s folyto-
nos vál tozandóságának a hit tanaiban. 

így jött létre a középkorban többek közt a 
szentség rangjá ra emelkedet t papi rend s a lel-
készség kónyszercoelibátusa, így csúszott be a 
transsubstant iat io, melynek még a vegyes val-
lásfelekezetű helyeken is látványos pompával s 
a templomok falain kívül közhelyeken elvonuló 

nyilvános körmenetekkel való úrnapi ünneplése 
már hazánkban is elég botrányt sőt véres összeüt-
közéseket is okozott; minek egyik szomorú em-
léke a r imaszombati eset, hol a vidékről becső-
dített tó ta jkú gyülevész róm. katholikusok által 
rendezet t ú rnapi tüntető ós kihivó első körme-
netnél tör tént összeütközés miatt, az abban tény-
leg részt nem vett reformátusok is el lenséges 
módra irgalmatlanul meghurcol ta t tak. 

De szaporodtak a róm. katholicizmusnak 
ú jabbkor i dogmái is, például a boldogságos szűz-
nek szeplőtlen fogantatásával s mennybe vitelé-
vel, legújabban pedig a pápának a hit dolgában 
csalatkozhatlanságával , melynek az emberi gyar-
lóságot megtagadó képtelen tana, a vele egyet 
nem értő nagyszámú zsinati tagoknak elnómí-
tásával a jezsui tahad segédkezése mellett úgy lett 
kierőszakolva. 

Mi a külső szer tar tásokat illeti, ezek is csak 
fokozatosan fejlődtek ki a már ura lkodó egy-
házzá vált róm. katholicismusban. így a zenés 
miseáldozat, a t i tkos fülgyónás, az istenitisztelet 
szemkápráztató látványossága, a hívő köznép 
által nem ér te t t latin nyelvű li turgia stb. 

Nem látjuk tehát az idők folytán a róm. 
kath. egyháznak dicsőitett merev álláspontját, 
ingat lanságát ós vál tozhat lanságát sem a hit ta-
naiban, sem a külső szer tar tásokban ós a litur-
giában; ellenben tapasztal tuk és folyton tapasz-
taljuk szembeszökő oppor tuni tásá t s elnézését a 
görög katholikus, csábító engedékenységét a gö-
rög keleti vagyis óhitű, és a püspöki anglikán 
egyház i rányában, kitűzött célja lévén a római 
kúr iának, a szerinte schismat ikus szlávság és 
románságnak s a puseysmus ter jedésével kecseg-
tető angl ikánságnak tényleges beolvasztása a 
magát egyedül üdvözítőnek hirdető pápás egyház 
kebelébe, mely visszahódítási hiú célnak eszkö-
zeire nézve a római cur ia válogatósnak épen 
nem is mutatkozik. 

Igaz, hogy az úgynevezet t ókatholicismus 



még Németországban se vergődhetik zöld ágra 
s évtizedek óta csak vegetál, minek oka abban 
keresendő, mert a szerinte új róm. kath. pápás 
egyház élőfájának csak gyengébb kinövéseit nye-
segeti, míg annak törzsét ós mély gyökereit 
kiméli. 

Tagadhatlan, hogy a protestantismus a refor-
mációnak mindjárt kezdetén két ágra szakadt, 
s hogy ezen két főágból időjártával számos 
sarjadókok fakadtak. Ennek azonban ott rejlik 
az oka, hogy a protestantismus nem hajtja lelki 
igába egyházának tagjait, s ezeknek szabad meg-
győződésére fékező nyűgöt nem vet. Mert fel-
szabadítván a népek nyelveire átfordított szent-
írásnak a róm. kath. klérus által eltiltott olva-
sását, annak kétes ós homályos, sőt néhol ellen-
téteseknek látszó helyei a mint betű szerint 
vagy elvileg és alkalmazólag órtelmeztetnek, el-
tűrik a különböző felfogást és tanítást s mert 
különösen a reformációból támadt több keresz-
tyén vallásfelekezetek, illetőleg szekták a bibliá-
nak szorosan akkori időkre, helyekre, népekre 
ós viszonyokra vonatkozó tételeit most is alkal-
mazandóknak tart ják. Hiszen már a Krisztus 
urunk utáni legelső évszázadokban, sőt maguk-
nak az apostoloknak, tehát a keresztyénsógnek 
zsenge korában is merültek Fel a hit tételeiben 
eltérések ós ellentétes tanok, mint ez szent Pál 
apostol leveleiből is nyilván van. 

De azért különösen mi magyar protestáns 
keresztyének, kiknek kettős testvéregyháza a hitre 
ós örök üdvösségre, s Jézus Krisztus istensé-
gére vonatkozó alaptételekben egyetért, mégis 
ezen latin közmondást tartsuk követendőnek 
nemcsak a testiekben, hanem a lelkiekben is : 
»malo perniciosam libertatem, quam quietam 
servitutemcc, azaz inkább szabadság a maga 
veszélyeivel, mint tétlen szolgaság. 

Hogy az úgynevezett róm. katholikus auto-
nomia neve és köpenye alatt tervezett egyház-
szervezeti újítás, mely a hercegprímásnak ide 
vonatkozó legújabb körlevele szerint nem is az 
egyházkormányzatra, de az egyházalkotmányra m in -
denesetre lényeges befolyással fog lenni, meg-
valósulás esetében ismét egy újabb módjává ós 
eszközévé fejlődik magyar hazánkban a katholi-
cismus izmosodásának, előrelátható, mert azt 
a klérus épen úgy fel fogja használni világi hí-
veinek nemcsak összetartására, hanem szaporí-
tására is, mint a legújabb keletkezésű 1 8 9 4 : 
XXXII. egyházpolitikai törvénycikk által a háza-
sulandók megegyezésének elnevezése alatt vissza-
állított régibb tórítvónyeket, a vegyes házassá-
gokból származó gyermekek vallása tekintetében. 
Ezen szerződéses megegyezések — mint ezt ve-
lem együtt sokan belátták s meg is jósolták — 

eredményeikben csak a hatalmas r. kath. egyház 
javára szolgálnak, s a protestánsok vallásfeleke-
zeti nehéz körülményei közt már ez idő szerint 
is egyenesen a róm. katholicismust gyarapítják ; 
sajnosan bizonyítják ezt a közzétett anyaköny-
vezósi kivatalos adatok, 

Kétségtelen s kézzelfogható lóvén immár a 
pápás egyháznak hazánkban megindult s mind 
nagyobb mérvű izmosodása, szolgáljon ez viszont 
újabb ösztönül és intő például a magyar protes-
tantismusnak saját consoliclálására, a vallásfele-
kezeti unió rég vajúdó eszméjének erélyes fel-
karolására ós a tényleges reuniálásnak minden 
további habozás és határozatlanság félretótelóvel 
való megvalósítására. 

Nehéz anyagi helyzetünk, súlyos egyházi 
terheink tovább el nem viselhetésének érzete 
nem csak sürgősen utalnak, sőt már kényszerí-
tenek is bennünket a sorsunkon jelentékenyen 
könnyebbíthető egyesülésre, a vallásfelekezeti 
tömörülésre. 

Lelkészeink s tanítóink gyámoltalan al 1 asa-
nak tovább már nem halasztható móltányos javí-
tása újból ós pedig nagy mérvben fogná fokozni 
különfelekezetiségű egyházi terheinket, melyek 
már ez idő szerint egész átlagosságban is elér-
ték, helyenkint pedig meg is haladták a lehető 
maximumot. 

Az állami egyenes és közvetett adókkal, a 
különböző törvényhatósági és községi adó-pót-
lókokkal s díjakkal megnyomorított protestáns-
ság nem bírja már meg az egyházi terhek eme-
lését, s inkább a naponkint szaporodó kitérések-
hez s a törvónyengedte már is elharapódzott 
felekezetnélküliséghez folyamodik még akkor is, 
ha hitéhez s ősi egyházához bensőleg ragaszko-
dik s abban lelkileg megmaradni szándékozik; 
mint ezt a felsőbaranyai ref. egyházmegyének 
ezen lapban közölt elszomorító helyzete nyiltan 
előnkbe tárja. 

Bizunk ugyan országunk kormányában, mely-
nek irányunkban jó indulatát, sőt anyagi támo-
gatását már eddig is elismerőleg tapasztaltuk; 
de gyökeres orvoslását egyházi bajainknak a 
biztos kilátásba helyezett várományos újabb tör-
vény által se remélhetjük, habár hazánk törvény-
hozása részünkre a lelkészi államsegélyt — egy-
előre az iskolai nélkül — akár állandó, akár 
évszázadokra megállapított s a körülményekhez 
képest felemelhető átalányban megszavazná is, 
mert még így is szintén csak növekednék saját 
híveinknek terhe, a hitfelekezeti államsegély az 
állami költségvetés keretében, tehát az ő rájuk 
is kiható közadózás útján lóvén kiszolgáltatható, 
mivel sem arra, hogy az 1848: XX. t.-c. igazsá-
gos rendelkezése már most betű szerint keresz-



tűi vitethessék, sem ar ra nincs kilátás, hogy a 
hazai keresztyén vallásfelekezetek egyházi és 
iskolai szükségletének pótlására az összes egy-
házi javak, avagy egyelőre csak a jelenleg ille-
téktelenül róm. kath. jellegű s ezen hitfelekezet 
főpapi és világi tagjaiból álló külön bizottság 
ellenőrzésére bízott vallás- és tanulmányalapi 
uradalmak — a tisztán róm. kath. lakosságú más 
országok követendő példájára — nálunk is álla-
mosíthassanak s jövedelmeik az egyes keresztyén 
hitfelekezetek közt igazságos arányban megosz-
tassanak. Sőt inkább mi magyar protestánsok 
ar ra lehetünk elkészülve, hogy a róm. kath. ha-
talmas egyház, a kebelében már megindult auto-
nómiai mozgalmat a r ra is fel fogja használni, hogy 
az ő érsekeinek, püspökeinek, apátjainak, pré-
postjainak, káptalanainak s birtokos szerzetren-
deinek kezében levő fejedelmi jószágok ugyanott 
nemcsak megmaradjanak, hanem még a vallás 
és tanulmányi alapok szintén roppant uradal-
mait is magának eltulajdoníth assa s ezeknek 
jövedelmeivel is az illető felelős minisztérium és 
az országgyűlési beavatkozás kirekesztése útján 
sőt magának a koronás apostoli királynak fő-
kegyuraságát is kikerülve saját céljaira szabadon 
rendelkezhessék. 

Hiába szól a magyar protestánsok mellett 
azon történelmi igazság, hogy az összes úgyne-
vezett egyházi javak, mint királyi adományozá-
sokból származók, állami eredetűek, s azoknak 
csakis igen csekély töredéke lehet az, melyet 
mint a keresztyónsógnek meggyökerezóse utáni 
későbbi időkben egyenesen a róm. kath. csalá-
dok és magánosok örök alapítványaiból s hagyo-
mányaiból keletkezőt, természeténél és rendelte-
lésénél fogva a róm. kath. egyház kizárólag a 
maga számára igényelhet. 

Hasztalannak vehető azon megdönthetlen 
érv, hogy az összes egyházi javak a közös hon-
foglalás alapján közös szerzeményt képeznek, 
melyhez a magyar nemzetiségű protestánsok 
pogány ősei szintén s úgyszólván egyenlő arány-
ban hozzájárultak, sőt azok jelentékeny részének 
a XVII. évszázad végén s a XVIII-iknak elején 
a török hódoltságbeli visszafoglalásánál a magyar 
protestánsok vitéz elei is ezerenkint vérzettek 
ós hulottak el. 

Igen nagy valószínűség szerint az egyházi 
javak, utóvégre is csak a róm. kath. status kizá-
rólagos tulajdonává válnak, s ennek kivitelét a 
megindult autonomi mozgalom mellett szükség 
esetében a néppártiság politikai szerepeltetése 
is elő fogja mozdítani, mert mi magyar protes-
tánsok, az egyházi javakért vallásháborút elő-
idézni nem szándékozunk. 

Kövessük tehát koronás királyunk bölcs 

symbolumát, mondjunk le a külön hitfelekezetisóg-
ről s a kettős egyházról, összesítsük erőnket ós 
tehetségünket necsak szellemileg, hanem anya-
gilag is, csak így küzdhetvén le a ketté vált 
egyházunkat végzetes elzülléssel s feloszlással fe-
nyegető közveszélyt. 

Fontoljuk meg, hogy azon főuraknak utódai, 
kik a XVI. évszázad közepén sokan ugyan hit-
beli meggyőződésből, ele lehet hogy még többen 
az akkori róm. kath. klérus lelki és testi ural-
mának tovább nem szivelhefcóse miatt, vagy az 
általok elfoglalt papi jószágoknak maguk ós csa-
ládjaik számára kecsegtető eltulajdoníthatása 
célzatából fogadták el a reformációt, a renegát 
protestánsok sorából felemelkedett vakbuzgó s 
hazafiatlan érsekek, püspökök ós jezsuiták által 
a róm. kath. egyház kebelébe visszatérítve, pro-
testáns vallású nejeiket is nemcsak magukkal 
vitték, hanem volt hitsorsosaiknak legkegyetle-
nebb üldözőivé váltak, s földhöz ragadt jobbá-
gyaikat, még saját erejökből emelt templomaik-
tól s iskoláiktól is szívtelenül megfosztva, eze-
renkint hajtották vissza földesúri hatalmukkal 
az uralkodó egyház kötelékébe; hogy a XVII. szá-
zad elején még túlyomó számot tett, sőt fényes 
nádori móltóságot is viselt protestáns főuraink 
ivadókaiból most alig egy néhányat találhatunk 
egyházunk tagjai közt, s hogy elenyészett az 
országgyűlési hivatalos iratok szerint a XVII. év-
század közepéig fennállott egyesült evangelikus status. 

De főleg vegyük tekintetbe, hogy azon bir-
tokos középnemesség, mely mint a magyar nemzet 
magva, évszázadokon keresztül hű gyámola, sőt 
úgyszólván fentartója volt a két felekezetű magyar 
protestáns egyháznak, az utóbbi 30 óv alatt ősi 
jószágaiból kivetkőztetve anyagilag már nagy-
részt elzüllött, a birtokát nehéz körülmények közt 
is megtartó része pedig valamint a protestáns 
köznép is mai sanyarú helyzetükben többé nem 
képesek egyházuk irányában azon pénzbeli adó-
zásokat s hajdan úgyszólván értéktelen termé-
szetbeni szolgálmányokat teljesíteni, melyeket 
egykor kész szivvel vittek áldozatul a vallás 
oltárára. 

Magyar protestáns hitfelek! itt az idő, hogy 
fátyolt vetve a XVI. ós XVII. évszázadok köl-
csönösen mocskolódó hitvitáira s ezekkel kap-
csolatos, egymással veszekedő, egymás iránt 
gyűlölködő zsinatainkra, hogy félre téve a jelzett 
évszázadokban felmerült, a magyarországi pro-
testantismust nemzetiségi egyházakra felbontó 
specificus hitvallásokat, feledve a címével ellen-
tótben csak egyenetlenséget szült formula eon-
cordiae-t s az 1591. évi s a j n á l a t o s csepregi col-
loquiumot, melyeknek a nagy részt személyes 
ellenkedósből, kölcsönös gyűlölködésből és hiú 



v e t e k e d ó s i v i s z k e t e g s é g b ő l s z á r m a z o t t g y á s z o s 
e r e d m é n y e lőn m é g a t ő s g y ö k e r e s m a g y a r n e m -
z e t i s é g ű é s m a g y a r a n y a n y e l v ű p r o t e s t á n s s á g n a k 
is v a l l á s f e l e k e z e t i t é n y l e g e s k e t t é s z a k a d á s a e lső-
b e n u g y a n a d u n á n t ú l i , k é s ő b b p e d i g a t i sza i 
o r s z á g r é s z e k b e n is, h a b á r ez u t ó b b i a k b a n n e m -
c s a k az 1 5 6 7 . évi d e b r e c e n i k ö z ö s z s ina t , h a n e m 
a f o r m u l a c o n c o r d i a e t e l f o g a d ó ső t s y m b o l i c u s 
e r ő r e e m e l ő s a n n a k e l ő z e t e s k ö t e l e z ő a l á í r á s á t 
a f e l a v a t a n d ó l e l k é s z e k i r á n y á b a n e l r e n d e l ő 
1 6 1 0 - i k év i z so lna i ev. k ö z z s i n a t u t á n is, egé -
s z e n a XVII . é v s z á z a d k ö z e p é i g m e g vo l t a p r o -
t e s t á n s u n i ó , s n e m l é p e t t é l e t b e a t é n y l e g 
e l k ü l ö n ö d ö t t k é t f e l e k e z e t ű s é g : e g y e s ü l j ü n k é s 
s o r o k o z z u n k a k ö z ö s e l l e n s é g e l l en s e g y m á s -
n a k h á t a t v e t v e v é d e k e z z ü n k a m a g y a r p r o t e s -
t a n t i s m u s k ö z ö s é r d e k é b e n . 

H i s z e n m é g m o s t is v a n n a k n e k ü n k — c s e -
k é l y s z á m ú u g y a n ós s z ü k s ó g b ő l i — e g y e s ü l t 
e g y h á z a i n k , m e l y e k n e k t a g j a i b á r a s z e r i n t a m i n t 
K á l v i n v a g y L u t h e r n é z e t é h e z h a j o l v a , kü lön -
b ö z ő a l a k b a n v e s z i k is m a g u k h o z az ú r i s z e n t 
v a c s o r á t , s b á r az u j t e s t a m e n t u m i s z e n t í r á s n a k 
i de v o n a t k o z ó s z a v a i t k ü l ö n b ö z ő e n é r t e l m e z i k is, 
az u b i q u i t a s h i t t ó t e l e m e l l e t t s z é p e n m e g f é r n e k 
e g y m á s s a l , s k ö z ö s t e m p l o m a i k b a n é s s z e r é n y 
i m a h á z a i k b a n b é k é s e n , s a j á t s z e r t a r t á s a i k s z e r i n t 
d i c ső í t ik a m i n d e n h a t ó ö r ö k I s t e n t s p r o t e s t á n s 
k e r e s z t y é n e g y h á z u n k k ö z ö s fe jé t , az e g y e d ü l 
ü d v ö z í t ő J é z u s K r i s z t u s t . 

í m e r ö v i d h á r o m e s z t e n d ő m ú l v a e g y ú j 
s z á z a d ny í l ik m e g a k e r e s z t y é n v i l á g b a n , a 
XX. é v s z á z a d a mi e z e r é v e s k ö z ö s m a g y a r 
h a z á n k b a is b e k ö s z ö n t . V a j h a a m á r é v t i z e d e k ó t a 
f ü s t ö l g ő p r o t e s t á n s va l l á s i u n i ó n k , m i n t a h a m u 
a l a t t izzó z s a r á t n o k e g y h á z u n k b a n i s M ó z e s c s i p k e -
b o k r a k é n t v a l a h á r a l á n g r a g y u l a d n a é s a j ö v ő 
é v s z á z a d k e z d e t é n k e t t ő s e g y h á z u n k h ő n ó h a j -
t o t t va l l á s i u n i ó j á t , v a g y l e g a l á b b a n e m c s a k 
k ü l ö n b ö z ő , h a n e m u g y a n a z o n h e l y e k e n is e g y m á s 
m e l l e t t f e n n á l l ó m a g y a r n y e l v ű ós m a g y a r n e m z e -
t i s é g ű gyülekezeteinknek t é n y l e g e s reunióját m e g -
é r h e t n ő k ! 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

MISSZIÓÜGY. 

A p á p a i b e l m i s s z i ó i é r t e k e z l e t . 

Jegyzőkönyv, mely felvétetett az 1897. május 19-én tartott 
belmissziói értekezletről. 

Jelen voltak Szekeres Mihály elnöklete alatt: Gyurátz 
Ferencz, Antal Gábor, Kis Gábor, Lévay Lajos, Demjén 
Márton, dr. Kecskeméthy István, Csiky Lajos. Masznyik 
Endre, dr. Horváth József, Zoványi Jenő, Stromp László, 
dr. Antal Géza, Mezey János, Kis Ernő, Neupor Béla, 

Perlaky Géza, Jakab Pál, Kis József, Szőts Farkas, dr. 
Szabó Aladár, Raffay Sándor, Jausz Vilmos, Hetvénvi 
Lajos, Vargha László, Hófbauer Pál, Tatay Lajos, Madár-
Rezső, Földváry László, Kovács István, Nagy Kálmán, 
Mód Lénárd, Fülöp József, Matisz János, Raksányi Károly, 
Hérints Lajos, Győry János, ifj. Szekeres Mihály, Jezer-
niczky Kálmán, Győry Gyula, Vargha Kálmán, ref. pn., 
Bereez Gábor ev. pn., ifj. Porkoláb Gyula ev. pn., Mohácsi 
Lajos ev. pn., ifj. Bocsor Lajos theol. senior, Veress István 
ref. pn., Nagy István ref. pn.. Jezerniczky Dániel ref. pn., 
Sörös Béla ref pn., Csomasz Dezső ref. pn., Rácz Elemér 
ref. pn., és Borsos István jegyző. 

1. Szekeres Mihály elnök megnyitja az értekezletet 
s ennek előadójául dr. Szabó Aladárt, jegyzőjéül Borsos 
Istvánt kéri fel. 

2. Szabó Aladár elevenen rajzolja a belmissziói 
mozgalom indokait és céljait, s feltünteti az eszközöket, 
melyekkel a kitűzött cél megvalósítható. Beszédének gon-
dolatmenete a következő. Az új egyházpolitikai törvények 
nagy változást idéztek elő egyházi viszonyaink terén Két-
ségtelen ugyan, hogy nekünk protestánsoknak, a lelki-
ismereti és gondolatszabadság híveinek, a szabadságot hozó 
törvények végeredményükben nem árthatnak. Azonban a 
helyzet hirtelen való megváltoztatása s az új törvényeknek 
némely kedvezőtlen rendelkezései nagy bajokkal fenyegetik 
egyházunkat, melyek elhárítására az eddig szokásos eljá-
rásmód nem elégséges. Az új törvények új kötelességeket 
rónak ránk s százszoros munkára köteleznek bennünket, 
hogy a fenyegető bajoknak elejét vehessük. Ennek a mun-
kának buzgó és nagy arányú felvételét célozza a belmissiói 
mozgalom, melyet hibásan vádolnak némelyek azzal, hogy 
talan valami új evangélioniot akar hirdetni. Nem. Csak 
azt akarja, hogy az egyetlen és örök evangéliomot nagyobb 
erővel érvényesítsük, a mint ez már más népeknél meg-
történt. Ha a nyugot egyéb szellemi mozgalmaitól nem 
zárkóztunk el, nem zárkózhatunk el a vallásos téren való 
intensivebb munkától sem, ha csak a legnagyobb vesze-
delembe nem akarjuk magunkat dönteni. 

Az egyszerű emberek ekképen gondolkoznak: A 
reformátorok találtak egy nagy egyházat, mely nem val-
lotta az igazi evangeliomot; tehát elszakadtak attól. De 
mi tudjuk, hogy reformátoraink nem akartak elszakadni 
a régi egyháztól; nem akartak rontani, hanem tovább 
épiteni. Csak mikor nagy s hosszas tusakodások után 
belátták, hogy azt a régi egyházat nem lehet reformálni, 
mert az evangeliom szellemében való minden tovább épí-
tésnek mereven ellenáll, csak akkor szakadtak el. Egészen 
más a mi helyzetünk, mert ránk nézve a további refor-
matio nem veszedelem, hanem életszükség. Tartsuk ezt 
szem előtt, mert ez a mi viszonyaink között is intő, 
tanulságos példa. S az egyház tovább építése elől a refor-
máció semmi felekezete sem zárkózott el, még az anglikán 
egyház sem. Hogyan zárkózhatnék el tehát a magyar 
protestáns egyház? 

Másik nagy tévedés, melylyel az ujabb belmissziói 
mozgalmat vádolják, hogy az a lelkészek működését feles-
legesnek tünteti fel. Épen nem. Tudjuk, hogy müveit lel-
készi kar nélkül semmiféle egyház nem boldogulhat, s 
hogy a pap szükséges intézője és vezetője a lelki életnek; 
de nem ismerjük el, hogy közbenjáró. Épen mert ily fontos 
tényező a lelkész az egyház életében, a belmissiói moz-
galom mindent meg akar tenni a lelkészi állás tekintélyé-
nek és befolyásának emelésére. Ennek egyik legjobb módja 
az, ha a világiaknak, magasabb és közönségesebb állásuak-
nak minél nagyobb tömegében ebresztjük fel épen a bel-
missziói mozgalmak segélyével az egyházi dolgaink iránti 
meleg és szívből jövő érdeklődést, s vonjuk be igy a 



tevékeny cselekvés körébe. A nyugot protestáns államai-
ban, hol a belmissziói tevékenység már virágzó, hasonlít-
hatlanul nagyobb tevékenységet fejtenek ki. Ott egy olyan 
alkalommal, — volt alkalma látni — mint az Irodalmi 
Társulat délelőtti közgyűlése, vagy mint ez az értekezlet, 
bizonyára tízszerannyi a világiak száma, mint a lelkészeké, 
nálunk pedig a lelkészek és tanárokon kívül csak kevés 
buzgó világi egyháztag jelenlétén örvendhetünk. S épen 
ott, a hol oly buzgó részesei a világiak minden egvházias 
tevékenységnek, ott százszor fényesebb a lelkészi állás, 
mint nálunk. Tehát az evangeliom alapján sürgeti, hogy 
a lelkészek lássák be, hogy ily úton lehet az egyházi 
életet fellendíteni s a lelkészi állást fényesebbé tenni. 

Sokan az egyházat csak magában, nagyon szűk 
körre korlátolva tekintik, hogy t. i. vannak-e lelkészek, 
templomlátogató hívek, iskolás gyermekek s ezzel megelé-
gedve normálisnak tekintik az egyház állapotát. De ez 
nem elég. Azt kell tekinteni, hogy van-e hatással és minő-
vei egyházunk az egész társadalomra? Mert kitől várjon 
e nemzet útmutatást erkölcs és vallás terén, ha nem mitő-
lünk protestánsoktól, kik e nemzet kovászai tartozunk 
lenni? S mivel e hatás napjainkban nagyon gyenge, azért 
látja nem biztatónak, nem kielégítőnek egyházunk mai 
állapotát. 

A gyakorlati eszközök, melyekkel a célt elérhetjük s 
melyeket elfogadására ajánl, a következők: 

1. Az evangeliom predikálása. Ez az első és legfon-
tosabb. De ennek csupán a templomban predikálása ma 
már nem elég. Hogy az evangeliomi egyház kovász lehes-
sen a nemzet testében, ki kell azt vinni a templomon 
kívül ez életbe s megvalósítani a gyakorlati életben. Ha 
ezt teszszük, megtelnek a templomok is. Erre szolgálnak 
a vallásos estélyek. Mert mindent a templomban nem fejt-
hetünk ki; igen sok dolgot csak legfeljebb érinthetünk. 
Ezeket kifejthetjük a vallásos estélyeken. így, az evangeli-
omnak az életbe való kivitele útján lehet elismertetnünk 
a világiakkal az evangeliom gyakorlati hasznát. 

2. Az ifjak vallásos gondozása. Csak tanultatással 
nem nyerjük meg őket a vallásos életnek. Tevékenyen 
kell őket foglalkoztatni, pl. szavalattal, énekkarokkal, egye-
sületekkel . . . stb. Sokszor az ifjak útján lehet megnyerni 
az öregeket is. 

3. A nöegyletek. A nők szeretetegyesületei. A vallá-
sos kedélyű s vallásos érzéstől áthatott nő áldást visz 
családja körébe. A nőknek e tevékeny szereplése az egy-
házi élet terén szintén egy evangeliomi eszköz, s ez nem 
ellenkezhetik a magyar természettel s nem is ellenkezik, 
mint igen sok példával igazolhatjuk. 

A vallásos iratok és a biblia terjesztése annyira is-
mert és gyakorolt út, hogy erről részletekben beszélni 
nem szükséges. 

Mindezek keresztül vitele nem ábránd, nem lehetet-
lenség; megvalósíthatók ezek, csak lelkes és önfeláldozó 
munkásság kell hozzá. 

Helyesnek és szükségesnek tartaná előadó, hogy 
mindezeknek mintegy tetőzőjéül azok, kik a fentebb vázolt 
munkát megkezdették, alakítsanak egy evangeliomi szövet-
séget oly célból, hogy egymást bátorítsák, buzdítsák s 
munkájukban támogassák. így, ilyen forma úton lehet 
új élettel megtölteni ezt a most kissé bágyadt szervezetet, 
a hazai két protestáns egyházat. 

Gyurátz Ferencz püspök: Előadót kifejtett nézeteiért 
melegen üdvözli s azokat általában helyesli. Az evange-
liomnak az életbe kivitelére, az erkölcsi élet terén megvaló-
sítására első sorban a lelkészek hivatottak. Az evange-
liomot egy termőfához hasonlítja, melyet minél többet 
rázunk, annál több gyümölcs hull róla. Ő maga is pró-

bálta ezt, s az eredményből látja, hogy mi a jó. A gyanúsítá-
sokkal nem kell törődni. Az előadótól említett három gyakor-
latfeszközhöz mint különös fontosságút csatolja és ajánlja a 
vallásos énekkarok alakítását. A vallásos estélyek tartásában 
nincs semmi aggasztó, nincs abban semmi mysticismus; 
éneklünk egy pár verset az énekeskönyvből, a lelkész olvas 
egy zsoltárt, vagy bibliai helyet, énekel az énekkar, követ-
kezik egy felolvasás, szavalat s végül egy buzgó ima és 
zárének. Szükségesek ezek a vallásos estélyek már csak 
azért is, mert a nép egyszerű emberének nincs semmi 
más szellemi mulatsága és szórakozása. A művelt ember 
eljár a kaszinókba, különféle egyesületekbe és társaságok-
ba, hol szellemi élvezetet és üdülést talál. Az egyszerű 
ember számára semmi ilyes nem ajánlkozik; pedig az ő 
lelke is szomjazza a nemesebb élvezeteket. S épen ezt 
is nyujtjuk számára a vallásos estélyekkel. 

Csíky Lajos : Helyesli a belmissziói mozgalmat. Ha 
más nem, megkezdi ő maga Debrecenben a vallásos esté-
lyek tartásat. Idéz egy igen jó angol közmondást: »A 
házatjáró pap templomba járóvá teszi gyülekezetét*. Ne-
künk még nincsenek belmissziónáriusokat nevelő intéze-
teink, mint a külföldi protestánsoknak. S bizonyára Szabó 
Aladár sem tartaná jónak, hogy a ki evangélistának kép-
zeli magát, szó nélkül csak fellépjen valamely gyüleke-
zetben. Tehát a lelkészek képezzenek maguknak segéde-
ket, kik a gyülekezet körében munkálkodásukat elő-
segítsék. 

Szabó Aladár: Csíky Lajos utóbbi szavaival kap-
csolatban megjegyzi, hogy ő is azt az álláspontot foglalja 
el. A vallásos iratok terjesztésében lelkészeink közül sokan 
igen kitűnő munkát végeztek. S hogyan jártak el ? A 
gyülekezet köréből egyes segédeket használtak fel, a kik 
széthordták a füzeteket s mivel maguk is olvasták, lelke-
sen ajánlották megvételre. Ez a magyar colportage. 

Szekeres Mihály: Tudjuk, hogy miféle alaptalan 
vád ellen szólott Szabó Aladár iménti szavaiban. Itt volna 
az idő, hogy kimondjuk, hogy álláspontját helyeseljük. S 
arról kellene szólani, hogy az általa kifejtett eszméket 
hogyan valósítsuk. 

Kecskeméthy István: A lelkészi állás fényét szivén 
viseli, mert annál inkább munkálatják egyházunk fényét, 
ha állásuk tisztelt. Ő a belmisszió és evangélizáció sza-
vakat nem használja, nehogy némelyek a néven akadja-
nak fel; csak legyen mozgalmas egyházi élet, ez a fő. A 
felsoroltakon kívül még lehet sok eszköz. Ne szabjunk 
sablonokat. Mindenki munkálkodjék egyénisége szerint. 

Bernjén Márton: A zsinati törvények meghozása 
előtt választott tanítók nem esküsznek meg egyházi tör-
vényeink megtartására. A tanító pedig a presbyteriumnak 
is tagja, tehát annál inkább meg kellene esküdnie. Ez is 
előmozdíthatja egyházunk érdekében való lelkesebb mun-
kálkodásunkat. Indítványozza tehát, hogy oly irányú moz-
galom indíttassék, hogy ünnepélyes egyházmegyei gyűlés 
alkalmával az esperes esküdtesse fel a még meg nem 
esketett tanítókat egyházi törvényeink megtartására. 

Szekeres Mihály: Ezen kérdés bevonását az érte-
kezlet megbeszéléseinek körébe feleslegesnek tartja, mert 
nem ide, hanem az egyházmegyei gyűlések elé tartozik. 

Zoványi Jenő: Nem fél az evangelizáció és bel-
misszió nevektől. Indítványozza: Mondja ki az értekezlet, 
hogy a belmissziót és evangelizációt szükségesnek tartja 
s az e téren eddig történt dolgokat nem látja egyhá-
zunkra nézve veszedelmesnek, sőt inkább nagyon hasz-
nosnak. 

Lévay Lajos: Ő mintegy 12 évig délelőtt a tem-
plomban tartott a vallásos estélyekhez hasonló összejöve-
teleket. De az eredmény nem volt kielégítő. Három év 



óta este az iskolában tartja s az eredmény meglepő. E 
vallásos estélyekkel össze lehet kötni a vallásos iratok 
terjesztését. Igen fontosnak tartja, hogy a konfirmálandó 
gyermekeket a lelkész oktassa. A következő indítványt 
ajánlja elfogadásra: Mondja ki az értekezlet, 1. hogy az 
eddiginél belterjesebb vallásos élet felébresztésére okvetlen 
szükségünk van s kívánatos, hogy a konfirmandusok ok-
tatását — mint ezen cél elérésének legbiztosabb eszkö-
zét — minden lelkész a legnagyobb buzgalommal végezze. 
2. Minden gyülekezetben vallásos estélyek tartassanak. 
3. A filiákat különös gondozás alá kell venni, mert a 
kitérők leginkább itt akadnak. 

Vallásos egyesületek alkotásat ott, a hol a viszonyok 
megengedik, helyesli, de ezeket nem tartja oly szüksége-
seknek, mint az előbbieket. 

Masenyik Endre: Csatlakozik Szabó Aladár pro-
pozicióihoz. Különösen az utolsó pontot ragadja meg, az 
evangéliomi szövetség alakítását; mert ha az eszméket 
helyeseljük, szervet kell alkotnunk azok megvalósítására. 
Ilyenül kínálkozik a Prot. írod. Társaság. Pál apostol nagy 
eredményű működésének az a titka, hogy minden provin-
ciában kiszemelte az alkalmas központot, ott alkalmas 
munkásokat szerzett az általa megkezdett munka folyta-
tására s úgy haladt tovább. így kell nekünk is tennünk. 
Evangélistákat nem akar, mert ezek a képzetlen elemek, 
a kik többnyire rajongók, felforgathatják az egyházat. Az 
egyházi élet vezetőinek, a. lelkészeknek lelkes munkálko-
dására van szükség. Mondjuk ki őszintén, hogy lelkészeink 
egy része nem követ el mindent hívei lelki szükségleté-
nek kielégítésére. Ez a baj. De azt is el kell ismernünk, 
hogy ily irányú munkásságra a theol. akadémiákon kel-
lőleg előkészítve nincsenek. Óhajtandónak tartja tehát a 
lelkészképzés reformját is. Ha a lelkészek kellően munkál-
kodnának mindenütt, akkor a szektáskodás veszedelme 
nem fenyegetné egyházunkat. Ajánlja tehát, hogy a vi-
déki központokon a M. Prot. Irodalmi Társulat fiókegye-
sületeket létesítsen, melyek az evangelizáció munkáját 
kezükbe vegyék. 

Dr. Antal Géza: Két sürgős feladat várakozik 
reánk. Egyik, hogy egyházunk jövőjét kellően biztosítsuk 
a jövő generáció számára, erre szükséges az alsó- és 
középiskolai vallásoktatásnak intenzivebbé tétele s a theo-
logiai képzésnek is átalakítása; a másik, hogy mostani 
nem kedvező állapotunkon lehetőleg segítsünk. Erre hasz-
nosnak tartja Szabó Aladár indítványait. S ha ezeket 
elfogadjuk ezzel kifejezzük, hogy eljárását helyeseljük, s 
így Zoványi indítványát szükségtelennek tartja. Azt, hogy 
az Irodalmi Társulat fiókegyesületeket alakítson, nem tartja 
a belmissziói működés szempontjából szükségesnek. 

Zoványi Jenő: Visszavonja indítványát s csatlako-
zik az előtte szólóhoz. 

Szöts Farkas: Örömének ad kifejezést, hogy e fon-
tos dolgok értekezletünkön mint már jónak bizonyult esz-
közök mutattatnak be. Az Irodalmi Társulat részben szintén 
evangelizáló szervezet. Méltó arra, hogy egyházunk min-
den müveit eleme hozzá csatlakozzék. Mert minden tudá-
sunk annyit ér, a mennyi hasznot hajt valláserkölcsi 
tekintetben. Az evangelizáció nem jelent mást, mint be-
vinni az evangeliom szellemét az iskolába, a családba s 
a társadalmi életbe, s eszközei: a belmisszió, cura pas-
toralis s a kánon szerinti papi szolgálat. Indítványozza: 
Mondja ki az értekezlet, hogy szükségesnek tartja az Iro-
dalmi Társulat fiókegyesületeinek alakítására vonatkozó 
határozat minél előbb való végrehajtását. 

Az itt vázolt eszmecsere után az értekezlet egyhan-
gúlag elfogadta a következőket: 

Egyházi életünk tartalmasabbá és belterjesebbé té-
tételét, hogy a változott viszonyok közt megállhassunk s 
hivatásunkat e nemzet életében tovább is kellően betölt-
hessük, az értekezlet feltetlenül szükségesnek tartja. S 
e cél elérésére alkalmas és megfelelő eszközöknek véli a 
következőket: 

1. Az evangeliom prédikálását. De nem egyedül a 
templomban, hanem ki kell vinni templomon kívül az 
életbe is oly formán, hogy minden gyülekezet körében 
vallásos estélyek tartassanak. 

2. Az ifjak fokozottabb vallásos gondozását oly módon, 
hogy az elméleti oktatással meg nem elégedve, lehetőleg 
tevékenyen foglalkoztassuk őket pl. vallásos irányú szava-
lattal, énekkarokban, egyesületekben . . . stb. 

3. A nőegyleteket; ugyanis a vallásos érzésű nő 
nem csak családja körébe visz áldást, hanem egyúttal 
egyik legbiztosabb eszközlője a vallásos élet fellendítésének. 

4. Végül lehetőleg minden gyülekezet kebelében 
énekkar szervezését. 

5. Ezen értekezlet jegyzőkönyvének hitelesítésére 
felkéretnek dr. Antal Géza és dr Horváth József. 

K. m. f. 
Hitelesítették: Jegyzette: 

Dr. Horváth József" Borsos István. 
Dr. Antal Géza. 

B E L F Ö L D . 
N a p l ó j e g y z e t e k . 

— Emlékezés a M. P. I. T. pápai vándorgyűlésére. — 

Mihelyt hírét vettem, hogy Protestáns Irodalmi Tár-
saságunk vándor-útra készül s sátorfáját legelőször is Pápa 
városában üti fel, legott feltettem magamban, hogy e pro-
testáns búcsún magam is részt veszek. Ép egy negyed 
százada annak, hogy mint supplikáns diák megfordultam 
volt Pápán, az ős kollégium falai között: mivé fejlődhe-
tett vájjon e kicsiny, de érdekes város e hosszú idő alatt ? . . 
Aztán milyen derék dolog is lesz, összetalálkozni a min-
denfelől oda zarándokló kollegákkal s látni a két testvér-
felekezet ölelkezését! . . Mindenesetre elmegyek . . . azaz, 
ha az Úr akarándja és élünk. No meg, ha az évi bud-
getből kitelik az a 10—20 frtnyi összeg, a mennyibe — 
szerényen számítva — egy ilyen modern búcsújárás bele-
kerül. Mert hát pénzzel járják a búcsút maiglan is, s 
annyi bizonyos, hogy nem csupán a toronyépítéshez, vagy 
ép a hadviseléshez, de a gőz szárnyain való utazáshoz 
is az első, elengedhetetlen kellék — a pénz. De honnan 
vegye ezt az anyagiakkal szűkösen, kedves porontyokkal 
azonban többnyire gazdagon megáldott protestáns lelkész, 
kivált ilyen holt évadban. Szentgyörgy nap után és aratás 
e lő t t? . . A feleség szelíden biztat: »Majd csak kirendeli 
a jó Isten! . . takarékoskodunk . . . neked is jól fog esni 
egy kis elszóródás az egyhangú dologtevő napok után . . . 
no csak menj« ! . . »De itt vannak a konfirmándusaim is! . . 
sokat elmulasztok; mert ha már kimozdulok, a somlói 
kiránduláson is csak ott szerelnék lenni*. »Majd utána 
pótolhatsz mindent*. Hiszen, Isten látja, a lélek készben-
nem . . . de mikor oly sokfélé kell juttatni abból a sze-
rény jövedelemből!. . . Hátha meglehetne az a pápai 
gyűlés nélkülem is! . . . Persze, persze, hogy meglehetne . . . 
elmaradásom bizonyára észre sem veszik, de hátha a 
többi kollegák is mind ilyeténképen gondolkoznának és 



cselekednének ! . . . Aztán meg eszembe jutott, hogy egy-
kori principálisom, boldog emlékű T. P. püspök úr mit is 
mondott csak egyszer egyháza gondnokának, a ki panaszol-
kodni kezdett: hogy ők mindig csak építenek-építenek, 
aztán pénz nincs sehol! . . . »Kedves kurátor uram — 
válaszolt neki kedélyesen — pénzzel a bolond is tudna 
építeni* . . . Nos, ha bőven telnék tőlünk, szegény prot. 
papoktól mindenre: a pápai vándorgyűlésen részt venni 
nem volna részünkről sem áldozat, sem érdem ; ám ez a 
tiszteletreméltó osztálya a társadalomnak szerény anyagi 
helyzetében is tudott és tud áldozatot hozni mindenkor 
a szent ügy oltárára, nem, mintha érdemeivel kérkedni 
akarná, hanem hogy kötelességet teljesítsen. 

* 

Elindultam tehát . . . s mikor Székesfehérvárit a 
harmad-osztályú jegyet Pápáig megváltottam, fizetvén érte 
mindössze 2 frt és 50 krokat: kissé szégyenkezni kezdtem, 
hogy a pénzkérdés oly sokáig tarthatott gondolkodóban. 
Ily hosszú utat potom harmadfél forinton megtehetni és 
hozzá még az »Igazolvánv« révén kényelmes másodosztályú 
kocsiban : nem is valami nagy áldozaf, ellenkezőleg élve-
zet. A minthogy valóságos élvezettel merengtem el, a ro-
bogó vonat ablakánál állva, az aranyos napsugárban 
fürdő tájakon, a hullámzó zöld vetéseken, a tavaszi pom-
pában díszlő hegyeken, völgyeken . . De nini! hát egyet-
len kollega sem akadt útitársul, sem Fehérvártt, sem 
Várpalotán, sem a veszpremi á l lomásná l ! . . . Azt remél-
tem pedig, hogy nagyobb számú kollégák kedélyes társa-
ságában utazhatom majd. Kissé lehangolödtam, hogy nem 
így történt. 

Veszprémtől kezdve a Bakony-hegység vadregényes 
fensíkján, kanyargós pályán zakatolt végig a vonat egész 
Város-Lödig s ott alászállva a völgybe, lassanként, pom-
pás rónaság tárult fel szemem előtt, a messze távolban 
a síkság közepén impozánsan kiemelkedő Somló hegygyei.. . 
Szép, áldott vidék! Fájdalom, protestáns templom és gyü-
lekezet alig egy-egy kettő ez útvonalon, egész Kis-Czellig, 
mely már Vasvármegye megyéjét képezi. Végre, közel öt 
órai utazás után egy ismerős s több ismeretlen kollega 
barátságos üdvözlése a kis-czelli indóházban ! . . . ez egészen 
felüdített. Somogyból, Zalából, Vasból és Veszprém me-
gyékből valók voltak. De mintha nem ma láttuk volna 
egymást először, oly jól esően éreztük magunkat egymás 
társaságában. így érkeztünk délután 4 óratájban utazá-
sunk célpontjához — a híres Pápára . . . Gondoltuk, a 
szép aszfalt-úton — podgvászunkat hordárra bízván — 
besétálunk szállásainkra. Azonban két, feketébe öltözött 
fiatal Timotheus egyszer csak utunkat állja s kényszerít 
bennünket, hogy kocsiba üljünk . . . mert hát ezt hozza 
magával a pápai két prot. egyház szíves vendégszeretete. 

* 

A 14 ezer lelket számláló Pápa városa örvende-
tesen lepett meg csinos, aszfaltirozott, befásított utcáival 
s kivált a lobogó-díszt öltött nagyszerű új gimnáziumi 
épületével, mely palotának is beillik. Bizony — úgy em-
lékszem — a 25 év előtti Pápa városa sokkal kisszerűbb 
benyomást tett rám — pedig azóta már, hogy egyebet 
ne említsek, magában a pápa városában, az örök Rómá-
ban is megfordultam . . . Hazai városaink fejlődése igen 
örvendetes. De vájjon lépést tart-e vele a protestantizmus 
haladása, felvirágzása ? . . . Pápán e két prot. egyház 
együttvéve sem nagy kontingenst tesz ki a róm. katholi-
kusok nagy tömegéhez képest. A reformátusok most is 
csak abba az eldugott, mert az üldözések idején épült s 
toronynyal nem ékeskedő templomba járnak, mint 25 s 
több száz évvel ezelőtt. Ellenben a róm. katholikusok két 

tornyú temploma már messziről hirdeti a római katho-
licizmus domináló állását hazánk e városában is. Haj! a 
hol az erő és hatalom, könnyebben megy ott minden. 
Lám, mihelyt jobbját nyújtja nekünk is az állam, legott 
monumentális tanintézeteink emelkednek mindenfelé az 
országban, melyek mellett elröpülnek a protestánsok ál-
dozási fillérein épült ódon főiskolák . . . épen mint itt 
Pápa nemes városában. 

* 

Az ismerkedési estélyen már körúlbelől tájékozva 
voltunk, hogy mennyien leszünk a közgyűlésen. Ott lesz 
— a minthogy az ismerkedési estére is szívesek voltak 
eljönni — a két püspök: Gyurátz Ferenc elnökünk és 
Antal Gábor komáromi püspök. A világiak közül ott lesz 
Szilassy Aladár, tolnamegyei gondnok úr, ez a buzgó 
»világi pap«, a kit, valamint a két püspököt lelkes élje-
nekkel üdvözöltünk beléptükkor s később a fehér asztal 
mellett. A Királyhágóntúlról csupán egyetlen tagtársunk 
(Kecskeméthy István kolozsvári theol. tanár) jött el. A nagy 
tiszántúli kerület is csupán két tagja által volt kép-
viselve (Csíky Lajos, Zoványi Jenő); de hiszem, tudom, 
többen is jöttek volna onnan, ha az egyházkerület köz-
gyűlése Irodalmi Társaságunk közgyűlésével véletlenül 
ép össze nem esik. Tiszáninnenről egyedül a kassai pap: 
Révész Kálmán, a ki egyúttal felolvasó is volt, jött el, 
(Sárospatakról senki, de senki!). Dunamellékét sem igen 
dicsérhetjük: alig voltunk jelen hatan-heten, s ezek közül 
is egy, a titkár, hivatalos minőségben. Bizony a jól szituált 
lelkésztársaink közül többen is eljöhettek volna, kivált ha 
egy igazán kicsiny egyháznak oly szegényesen javadal-
mazott lelkésze, mint F. L. el tudta vonni családjától azt 
a néhány frtnyi úti költséget. Te ellened is van panaszom, 
kedves Dunántúl! ki kebeledbe fogadtad ez első vándor-
gyűlésünket . . . hogy hogy nem lehetett szerencsénk — 
az egy régi ismerősünk, Szekeres Mihályon kívül — a 
többi espereseidhez ? . . . no meg gondnokaidhoz és lel-
készeid nagyobb számához! . . . Annál dicséretre méltóbb 
a testvér-felekezet soproni és pozsonyi theologiai intéze-
teinek oly szép számban való képviseltetése. tudós taná-
raik által. Sajnos, hogy az evangelikus lelkészi karnak 
viszont alig néhány tagját üdvözölhettük sorainkban. De 
köztünk jártak keltek, szives szeretettel kalauzolva ben-
nünket, a pápai theologia és főgimnázium érdemes taná-
rai, csaknem mindannyian, élükön a hajlott kora dacára 
is még mindig fáradhatatlan Kiss Gábor lelkész úrral, a 
rendező bizottság elnökével, a kiknek bizonyára nem kis 
gondot okozott a gyűlési tagok elhelyezése az egyes csa-
ládok vendégszerető házainál. Fogadják szives köszöne-
tünket a buzgó rendezők, nem különben kedves házigaz-
dáink s szeretetreméltó családjaik. 

Május 19-ike ünnepnap volt a pápaiakra, talán 
felekezeti különbség nélkül; még inkább ünnep volt mi 
ránk, az irodalmi társaság tagjaira nézve, kik a legszebb 
reményekkel eltelve néztünk ez első vándorgyűlésünk elébe. 
Kimondjuk-e, hogy kissé többet vártunk, reméltünk a pápai 
gyűléstől.. . Míg viszont, legalább részemről, ki felette 
vérmes reményeket mégsem tűztem ez első kirándulásunk-
hoz, nem habozom kimondani, hogy e kísérlet mindazon-
által eléggé sikerült: az első vándorgyűlésünkkel meg le-
hetünk elégedve. Itt-ott az ünnepség lefolyásában voltak 
ugyan — mint én elkereszteltem —- ú. n. gixerek, nem 
ugyan a vegyes kar produkcióiban, mert azok igazán 
művészi színvonalon állottak, hanem egyéb tekintetben... 
De jövőre, a most szerzett tapasztalatok alapján, ezeket 
a — nem ugyan felettébb feltűnő, de mégis zavaró — 
gixereket is, remélem, ki fogjuk majd kerülhetni. 



Ugy a templomi istenitisztelet, mint az ünnepélyes 
közgyűlés programmszerűen folyt le. Reggel 9 órakor a 
reformátusok eléggé tágas temploma fényes közönséggel 
telt meg, különösen a nők s a tanuló ifjak jöttek el nagy 
számmal. Lelkesen hangzott fel ajkainkról a »Jövel Szent-
lélek Úristen*. . . Aztán leülve énekeltük a 80-ik dicsé-
retnek két első versét, a harmadik versnél azonban — 
úgylátszik, ez pápai szokás — felállott a gyülekezet s az 
egész harmadik verset állva énekelte végig; s azután, 
hogy Antal Gábor püspök űr a szószékre lépett, a temp-
lomi közönség ismét visszaült helyére s ülve is maradt 
a beszéd előtti imádság alatt, a mi sokunk szemében szo-
katlan dolog volt, a minthogy a prédikáció végeztével — 
ügy vettem ki — mintegy ösztönszerűleg a nagy többség 
felállott s állva is maradt az utóimádság alatt, míg ellen-
ben mások, valószínűleg a pápai gyülekezet tagjai, köve-
tett szokásukhoz híven, ülve maradtak ezúttal is. Mély 
figyelemmel hallgattuk az ünnepi szónok magasan szár-
nyaló beszédét, melynek kivált bevezetése, történelmi re-
miniscentiával. emelőleg hatott lelkünkre. 

A templomból — pedig talán itt is meg lehetett 
volna tartani a közgyűlést — a nagy közönség sietve 
igyekezett a főgimnázium tágas tornatermébe, melyet meg 
is töltött csakhamar zsúfolásig és annyira, hogy a pár 
perccel későbben érkező közgyűlési tagok számára már 
csak a nagyszámú hölgyközönség háta mögött juthatott 
hely. A kedves hölgyekkel szemben udvariatlanság lett 
volna, persze, tagsági és vendégjogainkra hivatkoznunk; 
jövőre azonban nem fog ártani eleve gondoskodni arról, 
hogy a messziről jött közgyűlési tagok számára az elnök-
ség közelében néhány padsor mindenesetre fentartassék. 
Tizenegy óra volt már, mire elkezdődött az ünnepélyes 
közgyűlés. Sokan aggódtunk is, hogy nem lesz vége dél-
után 2 órára sem. De hogy mi mindent el lehet végezni 
néhány óra alatt, ez alkalommal is tapasztaltuk. . . A ve-
gyes kar — tanuló ifjak s fiatal hölgyek, s ezek közt 
nagy számmal katholikusok is, kik nemes buzgóságból 
működtek közre — a tágas emelvényen impozánsul zen-
dítette rá a » Fohász* című megható éneket. Ezután 
Gyurátz Ferenc, evang. püspök úr s pápai lelkész, tár-
saságunk újonnan választott elnökének, kellemes, érces 
hangja csendült föl, tisztán hallhatóan a tornacsarnok 
minden zugában, és lelkesítőleg szólva a hallgatók szívé-
hez. Hogy mit mondott, kiki megolvashatja majd a Prot. 
Szemle legközelebbi alkalmi füzetében, a melyben — Szi-
lassy Aladár indítványára — úgy az elnöki megnyitó, 
mint az ünnepi prédikáció, a felolvasások s az előterjesz-
tések egész terjedelemben közölve lesznek. Ugyanott meg-
olvasható lesz Szöts Fárkas titkárunknak lelkesen előadott 
titkári jelentése is, a melynek kapcsán mintegy fél óráig 
tartó vita volt, a melyben azonban csak néhányan vettek 
részt, az elnökség asztalánál ülők közül Masznyik Endre, 
Zoványi Jenő, Csiky Lajos, Szabó Aladár tagtársaink. 
Nemde, furcsán vette volna ki magát, ha a hátraszorult 
tagok valamelyike szintén felemeli vala szavát a nagy-
közönség háta mögötti sarokból! . . . Egyébként nagyon 
helyes volt az a reggel 8-tól 9-ig tartott rövid konfe-
rencia, mint a melynek lehet köszönni, hogy a vita szé-
lesebb mederbe nem terelődött. 

A közgyűlés halározatai ismeretesek. Köszönettel 
ismerte el a lelkészi kar buzgólkodását az irodalmi tár-
saság kiadványainak terjesztése körül; köszönetet szava-
zott a ritka áldozatkészségű másodelnöknek, Hegedűs Sán-
dor úrnak, a kit maga az egész gyülekezet is jól meg-
érdemelt, lelkes éljenzéssel tüntetett ki, mind a tanácskozás 
folyamán, a melyen akadályoztatása miatt részt nem 
vehetett, mind akkor, midőn a második felolvasás közepe 

táján — mint előre jelentette az elnökség — megérkezett 
végre közibénk. Úgy látszik, meg lesz a Magyarázatos 
Biblia is. A közgyűlés legalább kimondotta, hogy legyen!.. 
a nagyközönség támogatásától függ. hogy meg is legyen. 
Meglesz: ha kiki munkára teszi kezét s megszívleli a tit-
kári jelentés s az elnökség felhívását, melyet nem lehet 
elégszer ismételni: »Tegyen szent fogadást a társaság 
minden egyes tagja, hogy egy év leforgása alatt legalább 
egy új tagot szerez«. S szép dolog, hogy a lelkes fel-
hívás legott visszhangra talált; mert íme egy úri nő : 
özvegy Ajkay Imréné asszony feláll, s bár írva vagyon, 
hogy a gyülekezetben az asszonyok hallgassanak: bátran 
szót emel, röviden kijelentvén, hogy száz frttal az alapító 
tagok sorába lép. Utána Ihász Lajos gondnok úr kel fel 
s éljenzés közt nyilatkoztatja ki, hogy a rendes tagok 
sorából az alapítók közé sorakozik. Rajtok kívül még 13-at 
sorozott ez az első vándorgyűlés a társaság zászlója alá. 
Hát hiszen a Krisztus zászlója alatt kezdetben ennyien 
sem voltak . . . Reméljük, hogy második vándorgyűlésünk 
már pünkösdi lelkesedésre fogja gyújtani a kívül álló egy-
házi és világi uraink ez ideig még mozdulatlan tömegét. 

A tanácskozás befejeztével adott öt percnyi szünet 
alatt a díszes hölgyközönség koszorúja jócskán megfogyott, 
így mi, hátraszorult tagok is, közvetlen az első sorok 
mögé juthattunk s közelebbről hallhattuk s élvezhettük 
a kedves nők szeretetreméltó megjegyzéseit . . . akarom 
mondani: Révész Kálmán és Bancsó Antal társaink fel-
olvasását. Mindketten valóban érdekesen beszéltek s ha 
egvikök elvont tárgyú s kissé hosszúra nyúlt felolvasása 
alatt az órákon keresztül étlen-szomjan helyhez kötött 
hölgyeink olykor-olykor némi türelmetlenségnek adtak 
tréfás szavakban kifejezést : ki vehetné azt tőlük rossz 
néven !. . . Tisztelet nekik, hogy mégis kitartottak mind-
végig. . . Mikor aztán Hegedűs Sándor beléptekor, majd 
azután nemsokára a Rancsó A. utolsó szavaira zajos 
éljenzés hangzott fel s Hegedűs Sándor elnökünk az ő 
szívbe mászó hangján el kezdett beszélni . . . beszélni, 
úgy, hogy a szivek egyszerre mintegy villamos áramtól 
érintve, erősen megmozdultak s a kezek önkénytelen tapsra 
ragadtattak . . . s erre a lelket megragadó, fölemelő finá-
léra rázendült a vegyes kar szívig ható szép Hvmnusza, 
mely a szemekbe könyeket csalt: bizony teljesen kielé-
gítve s emelkedett létekkel oszolhattunk szét a gyűlés 
színhelyéről s még azok a türelmetlenkedő kedves asz-
szonykák is hálálkodva emlegették aztán: hogy mennyire 
de mennyire örülnek, hogy nem távoztak el előbb, mint 
a többiek tették (bizony sajnálhatják !) s jelen lehettek az 
egész gyűlést megkoronázó végső jelenetnél! . . . 

* 

A közebéd közel száz részvevő jelenlétében vidám 
és lelkes hangulatban folyt le. A hallott felköszöntők mind 
érdekesek és tartalmasok voltak. Meglepett a prot. fele-
kezetek egyikékez sem tartozó polgármesternek az a ha-
talmasan megéljenzett kijelentése: hogy soha nagyobb 
örömmel nem üdvözölt még senkit a város falai közt, 
mint ez irodalmi társaság tagjait. . . . De még lelkesebb 
éljenzést s tapsot aratott Hegedűs Sándornak a polgár-
mester úrhoz intézett s a pápai közönségnek szóló fel-
köszöntője, melyben az irodalmi társaságnak valláserköl-
csi és hazafias, felekezeti szűkkeblüségtől ment feladatát 
és céljait oly ékesen jellemezte. Általában a másodelnök 
úr igazi elemében lehetett e napon, mert úgy a közgyű-
lést bezáró beszéde, mint a közebéden mondott felkö-
szöntői valósággal csakúgy szikráztak a jókedvtől és szel-
lemességtől s mindenkit elragadtak; sőt azokban theolo-
giai műveltségének is oly meglepő bizonyítékát adá, és 
hogy Csiky Lajos barátunk általános tetszés közt mond-



hatta neki felköszöntőjében: »Jöjjön Debrecenbe: kiadjuk 
számára a (lelkészi diplomát*. . .. Csak ilyen Hegedűs 
Sándor és Szilai-sy Aladár-féle világi uraink volnának 
kissé nagyobb választékban prot. egyházaink kebelében! 
Találóan citálta azért Révész Kálmán a világiakra mon-
dott felköszöntőjében, vonatkozással e két buzgó férfiúra, 
a költő szavait: »Szülessetek sokan.* 

Lévay Lajos. 

E r d é l y i e g y h á z k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s . 

II. 

A közgyűlés rendkívül élénk érdeklődés mellett nyilt 
meg f. hó 10-én d. e. 10 órakor. A gyűlést a püspök 
emelkedett és szép imája után br. Bánffy Dezső minisz-
terelnök mint legidősebb egyházkerületi főgondnok nyitotta 
meg, az eddigi szokástól eltérőleg egy-két üdvözlő szó 
előrebocsátásával. Majd sajnálattal tudatta, hogy Szász 
Gerö egyházkerületi főjegyző, kedélyállapota és egészségi 
okok miatt, a közgyűlésen nem jelenhet meg; a miért 
elnök ajánlatára Bartha Lajos egyházkerületi közügvi 
igazgató és esperes bízatott meg a főjegyzői teendőkkel, 
a ki mellé három segédjegyző is neveztetett ki Bodor 
Géza lelkész, Kincs Gyula és Borcsa Mihály tanárok 
személyében. A névsorolvasás után pedig kitűnt, hogy 
a megnyitó gyűlésre 174 tag jelent meg. 

Szabó Sámuel tanárra nézve hosszabb vita után a 
gyűlés többsége kimondotta, hogy míg fegyelmi ügye tart, 
nem jogosult tagja a közgyűlésnek. 

Az újonnan választott egyházkerületi képviselők iga 
zolása, mint szintén az új esperesek és egyházmegyei 
főjegyzők fölesketése után elnök a távolmaradtak leveleit 
olvastatja fel, a kik közül Hegedűs Sándor távolmaradá-
sáért önmagaszabta büntetéséül 50 frtot küld egyházi cé-
lokra. Simó Lajos egyházkerületi főgondnok pedig 500 frtot 
csatol kimentő leveléhez a papi szeretetház javára. Az 
adományok jegyzőkönyvi köszönet mellett éljenzésekkel 
vétetnek tudomásul. Majd a tárgysorozat állapíttatott meg 
s elnök ajánlatára a Házszabályok 6. §. b) pontja értel-
mében bizottságok küldetnek ki : a) az igazgatótanács évi 
jelentésének megvizsgálására; b) az egyházkerületi köz-
pénztár költségvetésének, c) a kérvények, d) a sérelmi 
ügyek, e) az indítványok átvizsgálására és előterjesztésére 
és f ) a szavazatok beszedésére. Az igazgatótanács előter-
jesztése folytán a Házszabályok 6. §. a) pontja értelmében 
választandó bizottságokra és e lejárt mandatumok után 
megüresedett állások betöltésére a szavazás d. u. 4 és 6 
órára tűzetett ki. 

Következeti Szász Domokos püspök terjedelmes évi 
jelentése, melyet a közgyűlés nagy figyelemmel hallgatott 
és éljenzéssel vett tudomásul. Az érdekes jelentést jövőre 
részletesen ismertetjük. 

Az igazgató-tanács évi jelentése felolvasottnak vétet-
vén áttétetik a fennebbi a) pont alatti bizottsághoz. Id. 
Lészay Ferencnek, a kolozs-kalotai egyházmegye főgond-
nokának. betegségére való tekintetből lemondását az igaz-
gató-tanács bejelentvén, érdemeinek jegyzőkönyvbe fogla-
lása mellett tiszteletbeli főgondnokká történt megválasz-
tása tudomásul vétetik. A megürült fő- és algondnoki állá-
soknak választás útján leendő betöltésére másnap d. e. 
8—10 óra közti idő jelöltetik ki. A gyűlés ezután az 
igazgató-tanács előterjesztésére néhai Szacsvay Sándorné 
sz. br. Wesselényi Jozefa és néhai br. Radák Ádám ér-
demeit örökítette meg méltóképen jegyzőkönyvileg, a kik 

mindketten fejedelmi bőkezűséggel emlékeztek meg az 
egyházkerület egyházi és iskolai céljairól. 

Most Parádi Kálmán tanügyi előadó referálja az 
igazgató-tanács előterjesztését a papképzésnek és a nagy-
enyedi főgimnázium színvonalának emelése tárgyában. 
Előbbire nézve indítványt nyújt be, hogy a nagyenyedi 
Bethlen kollégiumnál levő s a papnövendékek segélyezé-
sére tett alapítványok kamatai a kolozsvári theologián 
tanuló 11 ifjú részére fordíttassanak. Zeyk Dániel nagy-
enyedi főgondnok ez előterjesztést elvileg nem helyeseli, 
mivel az előadó indítványa a nagyenyedi papképzésre 
adott alapítványok kamatait csak a kolozsvári theol. fa-
kultás számára kér i ; ellenben ő a Királyhágón-túli összes 
ref. theologián tanuló ifjak segélyezésére kívánja fordítani. 
A közgyűlés a Zeyk módosításának mellőzésével az igaz-
gató-tanács előterjesztése értelmében határoz. A nagy-
enyedi főgimnázium színvonalának emelésére irányuló 
igazgató-tanácsi javaslatnál igen élénk vita indult meg. 
melyben a tanügyi előadón kívül részt vettek Zeyk D. 
főgondnok, Bod Károly sz.-udvarhelvi és Fogarassy Álbert 
n.-enyedi tanárok; de az idő előrehaladottsága miatt a 
határozat-hozatal másnapra halasztatott. 

Gyűlés után a tagok a theol. fakultás elnöki szobá-
jába gyülekeztek br. Bánffy Dezső és br. Kemény Kálmán 
egyházkerületi főgondnokok tisztelgésére. Itt Szás? D. 
püspök üdvözölte igen lelkes szavakban a nevezetteket 
és méltatta az egyház érdekében állami teendőik között 
is kifejtett munkásságukat, s kérte, hogy e nemes buzga-
lomban jövőre is maradjanak meg. Az üdvözletre br. Bánffy 
D. válaszolt, megköszönvén a figyelmet s igérte, hogy 
tehetségéhez mérten ezután is buzgó munkása lesz főgond-
nok társával együtt az egyházkerület ügyeinek. 

Másnap a jegyzőkönyv hitelesítése után elnök jelenti? 
hogy a sepsiszentgyörgyi ref. kollégium elöjárósága kérést 
adott be a közgyűléshez, melyben a vallástanári tanszék 
betöltését a napi rendről levenni kéri, a minek a gyűlés 
eleget tesz. Következik a tegnap d. u. megejtett választások 
kihirdetése. Megválasztattak: az igazgató tanácsi ügy-
kezelés megvizsgálására: Gidófalvy István, Hory Béla, Biró 
András és Zeyk Dániel; az egyházkerületi számadások meg-
vizsgálására: Gyarmathy Miklós, Dézsi Gyula, Szathmári 
Ákos; az egyházkerületi házipénztár megvizsgálására: 
Zeyk Gábor, Sándor József, ifjabb Lészay Ferencz; a 
gimnáziumi tanárjelölő bizottságba: Viski Pál, Elekes 
Viktor, Kabös Ferencz, Gyarmathy Zsigmond; az egyetemes 
konventi ülésekre: Dézsy Gyula, Bartha Lajos, Szász 
Gerő, Vályi Gábor, Parádi Kálmán, Simó Lajos rendes, 
Lénárd József, Somkereki Miklós, Sándor János, Mezey 
Albert, Zeyk Gábor, Márkus János póttagokká; az orsz. 
közalap végrehajtó bizottságába : Szász Domokos, Hegedűs 
Sándor rendes, Mezey Albert póttaggá; Baldácsy alap 
kezelő bizottságába br. Bánffy Dezső, Szász Domokos 
rendes, Mezey Albert póttaggá ; az egyházkerületi nyugdij-
kezelő bizottságba: Gidófalvi István, végül Vályi Gábor 
igazgató-tanácsi elnök-helyettessé. 

A nagyenyedi főgimnázium színvonalának emelése 
tárgyában a tegnapi igazgatótanácsi előterjesztés Sándor 
József és Zeyk Dániel hozzájárulásaik után Szász D. 
püspök azon módosításával fogadtatott el, hogy az 1400 
forintos alapfizetés a 1.0 éven belől más intézeteknél ren-
des tanári minőségben eltöltött évek beszámításával első 
ízben 100, másod és harmad ízben pedig 200—200 frt 
ötödéves pótlékkal bővíttessék. 

Az igazgatótanácsnak az egyházkerületi közpénztár 
1895., illetve 1896-ik évi vagyonmérlege és az 1897-ik, 
illetve az 1898-ík évi költségelőirányzata tárgyában be-



nyújtott előterjesztését a közgyűlés a már megválasztott 
pénztárvizsgáló bizottsághoz utasítja, míg az egyházkerü-
leti közalap budapesti építkezéseinek megvizsgálására ki-
küldött bizottság jelentését a közgyűlés jóváhagyó tudo-
másul veszi, mint szintén az igazgató tanácsnak a gim-
náziumi tanszékek rendszeresítésére és betöltésére nézve 
tett előterjesztését is. 

Most következett a közgyűlésnek leginkább érdek-
feszítő ága: a pénzügyi műveletek mogvizsgálására ki-
küldött l-es bizottság jelentése, melyet a mult egyházke-
rületi gyűlés határozata értelmében kinyomatni s a tagok 
között szétosztani azért nem lehetett, mert a 7-es bizott-
ság jelentését nem nyújtotta be az igazgatótanácshoz; Erre 
a 7-es bizottság elnöke, Gyarmathy Zsigmond, kijelenti, 
hogy ő látta ugyan az elkészített jelentést, de alá nem 
írhatta, mert a jelentésbe oly adat vétetett fel bizonyos 
állampapírok vásárlásából az egyházkerületet ért veszte-
ségeket illetőleg, melynek valótlanságáról ő a püspök úr 
lakásán nyert felvilágosítások után meggyőződött. Huszon-
négy tag zárt ülést kérvén gr. Bethlen Bálint — mint 
a 7-ből négyre leolvadt s önmagát újból konstituált bi-
zottság elnöke — jelenti, hogy ők nem zárkóztak el a 
püspök úr felvilágosításai elől; csakhogy a vizsgálatot nem 
a püspök úr lakásán, hanem az igazgatótanács hivatalos 
irodájában akarták gyakorolni; a zárszámadásokat 1896-ról 
csak június 1-én kaphatták sok sürgetés után kezükhöz; 
az adatokat a könyvekből vették, melyek hamisak nem 
lehetnek. Nem rajtok mult tehát, hogy a kinvomatás nem 
eszközöltethetett. Miután még dr. Török István és Gáspár 
János bizottsági tagok is kijelentik, hogy ők igazságosan 
jártak el és csak az adatokat vizsgálták, csatlakoznak 
gr. Bethlen Bálint nézetéhez s kérik a gyűlést, hogy írás-
beli jelentésük felolvasását hallgassa meg. Szász Domokos 
püspök felvilágosító észrevételei után br. Bánffy D. elnök 
megjegyzi, hogy ezért kár volt zárt ülést kérni, mivel az 
ügy érdemileg úgy sem bírálható el, miután az igazgató-
tanács erre vonatkozó véleményével együtt kellett volna 
kinyomatni s előterjeszteni. Javasolja tehát, hogy a bizott-
sági jelentés adassék ki az igazgatótanácsnak, mely véle-
ményét még ez ülésszak alatt terjeszsze elő a jelentéssel 
együtt. Ezt a zárt ülés elfogadván, elnök nyilt ülésben 
kihirdeti. 

Ekként a gyűlés menete ismét a rendes mederbe 
kerülvén, Parádi Kálmán, tanügyi előadó, terjeszti elő 
évi jelentését, melyben általában az iskolák állapotát, de 
különösen a kollégiumok fejlődését és az államsegélyben 
való fokozatos részesedését tüntette fel, alapul véve a 
tankerületi főigazgatók észrevételeit s kifejezett óhajait. 
Jól esett hallanunk a többi közt különösen a székelyud-
varhelyi kollégium erkölcsi és szellemi fejlődéséről feltárt 
szép képet, mintegy követendő mintát, a paedagogiai esz-
közöknek minél teljesebb alkalmazásba vétele által. A 
tanügyi jelentést a közgyűlés örvendetes tudomásul vette 
s előadónak jegyzőkönyvi köszönetet és elismerést sza-
vazott buzgó és érdemes munkálkodásáért. 

Erre a szavazatszedő bizottság adja be jelentését 
a gondnokok választásáról. Megválasztattak: az orbai egy-
házmegye főgondnoki állására Gsia György; a sepsi-szt.-
gvörgyi kollégium főgondnoki állására Ujvárosy József; 
a kolozs-kalotai egyházmegye főgondnoki állására Barcsay 
Domokos, ugyanott algondnokká i f . Lészay Ferenc; a 
kolozsvári kollégium algondnokává gr. Bethlen Ödön; a 
deési egyházmegyében algondnokká Simó Béla, Rettegi 
Sándor; az udvarhelyi egyházmegyében algondnokká 
gr. Haller János; a görgényi egyházmegyében algond-
nokká Putnok Domokos; a maros-vásárhelyi egyház-
községben algondnokká Z Knopfler Elek. 

A gyűlés folytatása d. u. 5 órára tűzetvén ki, jegy-
zőkönyv olvasás után elnök a tanárok és egy gondnok 
megválasztását 6—8 óráig tűzi ki s egyszersmind jelenti, 
hogy Nagy Sámuel az egyházi biróságról lemondván, 
helye szintén betöltendő. Mire az igazgató-tanács további 
előterjesztései kerültek tárgyalás alá s ezek közt: az egy-
házkérületi szeretetház megalapítása, mint Szász Domokos 
püspöknek egy újabb alkotása, mely az állam által enge-
délyezett sorsjáték jövedelméből, jótevő alapítványokból, 
felszólító íveken önkéntesen teendő adakozásokból s a 
további élő szeretet adományaiból fog létrejönni. Mindezen 
intézkedésekre a közgyűlés örömmel adta meg a hozzá-
járulást és a felhatalmazást. Elfogadtatott a kollégiumok 
elemi iskolai tanítóinak állandósítása, mint szintén a 
tanári mortualis angaria kiszolgáltatása tárgyában tett 
igazgató-tanácsi előterjesztés, ez utóbbi oly értelemben, 
hogy az eddig megszerzett jogok alapján, a jelenlegi tanárok 
hátramaradottal megkapják e kedvezményt, de az ezután 
választandó tanárokra nézve ez a jog megszűnik az orszá-
gos nyugdíjintézetből már biztosított segélynél fogva. A 
kolozsvári egyházközség, mint egyházmegye megszüntette-
tett s a püspöki vizsgálat alatti egyházak közé iktat-
tatott. 

Következett a tárgysorozatnak d. e. megszakított szen-
zációs pontja: az egyházkerületi közvagyon s az utóbbi 
10 éo alatt lebonyolított pénzügyi műveletek megvizsgálá-
sára kiküldött 7-es bizottság jelentése az erre vonatkozó 
igazgató-tanácsi előterjesztéssel egyetemben. Hosszas, a 
késő esteli órákban benyúlt vita fejlődött ki ez ügy körül 
annyira, hogy ha csak valamennyire is részletesen akar-
nánk kiterjeszkedni: egészen külön tudósítást kellene 
megírni. 

Ezt azonban jelen keretünkben nem tehetjük, hanem 
be kell érnünk annyival, hogy a 7-es (illetve 4-es) bizott-
ság jelentésével szemben s a benyújtott határozati javas 
latok mellőzésével a közgyűlés igen nagy többsége az 
igazgató-tanács előterjesztését fogadta el, melynek rövid 
foglalata: nagy nyereség kimutatás és az egyházi vagyon-
nak épségben létele, kizárva minden kockázatot. 

Harmadik napon br. Kemény Kálmán elnök beje-
lenti, hogy megválasztattak: a sepsi szentgyörgyi ref. kol-
légium algondnokává: Zathureczky Gyula; a fegyelmi 
bíróságba dr. Vályi Gábor; tanároknak: N.-Enyedre Bod-
rogi János, Halmágyi Antal, Székely Ödön, dr. Farnos 
Dezső, Báthori Gábor; Székeíyudvarhelyre: Szabó Árpád; 
Kolozsvárra: Kovács Dezső. 

A napi rend további részében a papi fizetések ren-
dezése keltett némi vitát. Az ügy eldönthetlen maradt s 
illetve az igazgatótanácsra bízatott a megállapítás. Az 
egyházkerület illetve az egyházmegyei főtisztviselők miként 
javadalmazása, továbbá a házassági jog gyakorlásának 
megszűntével az egyházkerületet ért veszteség állami kár-
pótlása tárgyában tett igazgató-tanácsi előterjesztések egy-
hangúlag elfogadtatván a kiküldött bizottságok tették meg 
jelentéseiket és előterjesztéseiket. Másnap (vasárnap) az 
ifjú papok fölszentelése volt. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
ev. ref kollégiumi tanár. 



N E K R O L 0 G. 

B e r n á t h I s t v á n . 
1815—1897. 

Drávaszabolcsi lelkész. Kötelelességemmé tette ugyan, 
hogy ő róla ne írjon nekrologot senki; bizonyos is vagyok 
benne, hogy e senki alatt engem érteit; de ez egyben nem 
teljesítem akaratát. Nem engedem úgy elenyészni, mint 
a hogy ő maga hosszú egész életén keresztül kivánt az 
élők között elenyészve lenni. A felső-baranyai sűrűn vetett 
egyházak lelkészein kívül kevesen ismerték; de ezek is-
merték és szerették, és sűrűn felkeresték a dr.-szabolcsi 
remetét, ki házát ritkán hagyta el, barátait ritkán s csak 
rövid időre látogatta, nagyobb társaságokat soha sem 
keresett fel. Magánosságban élt, de az ő magánossága 
nem volt kietlen és komor, ellenkezőleg derült és vonzó. 
Magánosságának természetes társa az egyszerűség és tisz-
tesség, egy feddhetetlen életnek egyszerűsége és tisztessége. 
Ismertem ezelőtt ötven évvel már egy úrias modorú nyu-
galmas komoly férfi keresetlen méltóságában, mely kerüli 
csaknem megveti a fiatalság élénkségét; és láttam halála 
előtt egy héttel ugyanazon előkelő magatartással és tisz-
tasággal, melyben ötven év előtt láttam. Házaritkán volt 
vendég nélkül, néha sok vendég nélkül, kiket egyszerű ház-
tartása, mértékletes asztala, a vendéglátás szokott mes-
terkéltségei nélkül szívesen fogadott. 

Gyöngéd és elnéző mások gyarlóságai iránt, csak 
maga iránt volt szigorú, semmit meg nem engedvén ma-
gának abból, a mit másokban elnézett és megbocsá-
tott. Házában úr volt a vendég, de azért ő maga is úr 
maradt. 

Hitében kegyes, erkölcseiben tiszta, elméjében kép-
zett és tudós: ezt mindenki tudta, csak ő maga nem. S 
gondolom az a legigazabb kegyesség, legtisztább erkölcs 
és legvalódibb tudomány, mely nem ismeri, nem is mére-
geti a maga értékét. 

Csapdosta őtet is egy hegyes ösztön, ifjúságától fogva. 
A túl finom idegzet akadályozta a mi szolgálatunk leg-
fontosabb ágának gyakorlásában, a tanításban. Több mint 
két évtized óta ritkán prédikált, de az ő életéről elmond-
ható, hogy az egy állandó prédikáció volt. Hatott-e? Nem 
mindig a vetőben van a hiba, nem is az elvetett mag-
ban. Talán nem is a földben. Sokszor az időjárásban. És 
ha nagy a szárazság, hiába metéljük magunkat beret-
vákkal! 

Volt mintegy harminc káplánja, kik mindannyian 
hálával és tisztelettel emlékeznek rá, és a ki nem: annak 
nem Bernáth István volt az oka. Sokat tanulhattak s tanul-
tak is tőle. Ő tiz, vagy tizenegy évig káplánkodott ; soha-
sem jutott eszébe azért panaszkodni, s felteszem róla, 
hogy ha ma káplánkodnék, sohasem jutna eszébe a 
minősítési oklevél. Ez a szerény ember nagyon önérzetes 
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volt. Mértékletességet, tisztaságot, őszinteséget, tűrést, ke-
véssel megelégedő takarékosságot, rendszeretetet, az isme-
reteknek folytonos olvasás által való öregbítését, ez mind 
feltalálható volt a Bernáth István oldalánál. 

A dráva-szabolcsi egyház, örege-apraja, mintegy 
háromszáz lélekből ál l ; ebből következtethető, mennyi lehet 
ott a papi fizetés, még ha készpénznek veszszük is a ba-
ranyai papság jajgatását, hogy az ő fizetésük iszonyú 
nagy t. i. a híveket terhelőleg. A mint az adatokból látom, 
mintegy 800 frtra megy, ha t. i. a gvűdi lukmabort és a 
dázsonyi fűneműeket is pénzzé lehetne csinálni Miholcán 
és Siklóson. Bernáth Istvánnak ebből került ki háztartása, 
a káplántartással, cselédtartással, könyvekkel, lapokkal, 
nagyobb utazásokkal (zsinatok, kiállítások, ünnepélyek 
Göncz, Komárom, ilyenekre szeretett elsurranni) és a ven-
déglátással együtt. Vendégeit nem kókoztatta, sem pezs-
gőztette; a mivel ő megérte, a vendég is tartozott meg-
érni : volt az illendőségig. Semmi jó cél nem találta ösz-
szeszorítva markát ; a szegénynyel szemben sem filontro-
pizált; egy rajzó országút szélén álló háza nyitva volt, 
árnyékos pázsitos udvarán minden átutazó szegény pihe-
nést és kenyeret kapott, de ennél többet az úri kol-
dus sem. 

Egy régi jó törzsökös és vagyonos kún-család sarja 
lévén, atyjáról maradt örökségét, mintegy 5000 forint 
lehetett, megtakarította; abból a háztartásra soha nem 
ment semmi. Ebből ajándékozgatta, s előbbre segítette 
atyafiságát; de az ilyen segítségben is megtartotta szigorú 
rendszerét. A kinek vagyon adatik. Csak a kifogástalan 
élet és takarékoskodó munkásság számíthatott segítségére. 
Magános életének szép célja volt az, hogy a kik nevét 
viselik, annak tisztességét megőrizzék, s a mennyiben ez 
az anyagi jólléttől is függ, meg is őrizhessék. Ez volt 
a célja annak a 12,000 frtos alapítványának, melyet 
ezelőtt mintegy 14 évvel a kunszentmiklósi egyháznál 
letett, mely Önmagát neveli 1930-ik évig. Akkor 10.000 frt 
további tőkeképzésre ismét benn hagyatván, a többi két 
harmad részben a testvére Bernáth Mihály fiágon leszár-
mazó örökösei között osztatik fel, egy harmadrészben a 
kunszentmiklósi gimnáziumé lesz. Egy másik 4000 frtos 
alapítványa ugyanezen testvérág fiainak tudományos kiké-
peztetésére céloz. A két alapítvány ez időszerint 28,000 fo-
rint. Ezenkívül a kűnszentmiklósi gimnázium tőke pénz-
tárának 1000, ösztöndíj pénztárának szintén 1000 frtot 
adott. Mindezeket készpénzben 14 évvel ezelőtt tett le 
kezükbe. 

És nemcsak adott. Az ő neve körül egy egész hete-
vénye csoportosul az áldozóknak, kik ezt a kis intézetet 
egy-egy oszloppal erősítették. Majd valamennyi vele egy 
esztendőben, 1815-ben, vagy a körül született, együtt ne-
vekedtek, később messzire haladtak egymástól, de egyér-
zésben, a hálában nevelő dajkájok iránt, találkoztak. Ber 
náth István tartotta őket össze. Jámbor Mihályt a sám-
soni orvost, Varga Pált a dárdai járásbirót, Szőke Gábort 
az orgoványi remetét. Ez utóbbi volt tulajdonképen összes 
kartársai s barátai között, a kihez legjobban vonzódott. 
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noha csak ritkán láthatták egymást. Méltó, hogy Szőke 
Gáborról is megemlékezzünk. Szőke Gábor szintén papi 
hivatalra készült, s mint Bernáth István úgy ő is hosszabb 
ideig káplánkodott 1848 előtt. Akkoriban történt vele 
valami, a mit a mai nemzedék nem fog elhinni nekem 
s nem hinné magának Szőke Gábornak sem. A vértes-
aljai egyházmegye konzistoriuma Kápolnás-Nyékre ren-
delte őtet rendes lelkészül. A nyéki urak, Fehérmegye 
potiorjai, mert ez az egész ekklésia tisztán urakból állott, 
és áll ma is, a konzisztoriális terem zárt ajtóin kívül cso-
portozván megértették, hogy ö nekik a konzisztoriuin 
papot rendelt. Berontották a konzisztoriumba, s ott ünne-
pélyesen kijelentették, hogy ő velők ne tessék rendelkezni 
a konzisztoriumnak, mert ők azt a papot nem fogadják 
el. A konzisztorium feje pedig Sárközy Kázmér sep-
temvir volt, szintén nyéki földesúr, egyszersmind öcs-
cse bátyja sok, a revoltáns uraknak, kérlelte őket, 
hogy ne szegüljenek ellen. E közben értesült a do-
logról Szőke Gábor is; ő is berontott a konziszto-
riumba, s kijelentette az uraknak és a késő kornak is, 
nagy ámulatára, hogy ő a nyéki kondíciót nem fogadja 
el, s mikor a revoltánsok kinyilatkoztatták, hogy ők sze-
mélyéhez ragaszkodnak, s egyező választás és meghívás 
útján fogják magukévá tenni, ismételve kijelentette, hogy 
nyéki pap soha semmi szín alatt nem fog lenni. Hiába 
kérlelték tovább, szóba se állt többé — — a konziszto-
riummal. Nem mondom, hogy akkor is meg nem can-
dálták, de ma bizony pénzért mutogatnák az ilyen em-
bert, s nem tudom, nem vonnák-e fegyelmi kereset alá 
ebben a szabad papturkálási és országos káplánvásár vi-
lágban ? 

Szőke Gábor aztán nem is kínálgatta magát tovább, 
hanem lepályázott Orgoványra. Egy kis negyven holdas 
apai örökje volt ott, azt szántotta, vetette, aratta, körül-
ültette élőfákkal, alkotott szép gyümölcsös kertet, neki 
voltak legszebb s legritkább körtéi, almái, cseresznyéi és 
gazdasági könyvei, és . . . Horácziusai és Virgiliusai és 
Vasárnapi újságja és Budapesti szemléje. Ifjú korában 
gyalog összejárta nem a hollandi egyetemeket, hanem 
Lombardiát és Közép-Olaszországot. Deákul élete végéig 
oly készséggel és oly tökéletességgel beszélt, mint más 
kabátos halandó az anyanyelvén. 

Ez volt a Bernáth István barátja. Mindkettő csendes 
mély humorú ember. Mikor Szőke meghalt, Bernáth István 
fogta az Arany posthumus költeményeit, s annak Tompára 
célzó egyik versecskéjét így travesztálta: 

Jól van biz az, amice Szőke! 
Én skártba, te a temetőbe, 
S ha nem pönög lantunk, gitárunk, 
A varjú sem károg utánunk. 

Bernáth István május 15-én még itthon járt, szédü-
lésről panaszkodott (ötven esztendő óta dicsekszel te ne-
kem ezzel) szép magas alakján semmi változást nem vet-
tem észre, csak arca volt még fehérebb a szokottnál. Talán 

i mint mondani szokták, érezte halálát, s azzal a számí-

tással jött már, hogy itt találkozik a halállal. Találkozott 
is, de a halál azt mondta neki: Most eredj haza és otthon 
várj reám. Úgy is lett. Haza ment Dr.-Szabolcsra, s más-
nap meghalt. Holttestét végakarata szerint haza hozták 
Kúnszentmiklósra, s itt temettük el az ő atyjáéval május 
hó 22-ikén. 

Baksay Sándor. 

IRODALOM. 

** Mit köszönünk a reformációnak? Mellékle-
tül az evangéliumi vallás főpontjai, írta dr. Zimmermann 
Pál bécsi evang. lelkész. A II. kiadás után fordítva. Hód-
mezővásárhely, 1897. 31 lap, á ra? . . . Talpra esett apo-
logia a reformáció és az evangéliumi keresztyénseg mel-
lett. Ügyes tájékoztató és erősítő füzetke az igaz keresz-
tyén hitben. Tiz pontban tömör bizonyítással sorolja fel 
amaz áldásokat, melyeket a reformációnak köszönhetünk. 
Ezek: 1. az, hogy a biblia által visszavezette az emberi-
séget az igaz valláshoz, a Krisztus keresztyénségéhez 
2. Az, hogy a hit által kegyelemből való megigazulás 
által az egyház alázatos szolgájából Isten szabad fiává 
lett az ember. 3. Hogy felébresztette az Isten előtt való 
személyes felelősség érzetét, s ez által a más lelkiismere-
tének, a más meggyőződéseinek tiszteletére vezetett. 4. Hogy 
kimondta és tényleg megvalósította a vallási türelem nagy 
elvét. Hogy a babonát az igazi hit és keresztyén okos-
ság erejével legyőzte, megmutatván, hogy a vallás nem 
kegyeskedés, nem rajongás, hanem tevékeny eleven erő ; 
szorgalom, munka és imádság. 6. Hogy kivívta a szabad 
férfi szó jogát. 7. Hogy kimondta s azután megvalósította 
a jogegyenlőséget. 8. Hogy új életet és új munkálkodást 
indított a tudás minden terén. 9. Hogy értelmi és erkölcsi 
neveléssel tudatlanságából kiemelte »a szegény vak nép-
tömeget*. 10. Hogy a látható fő alatti külső egyformaság 
helyett a Krisztus lelki főnökségére tanította meg az em-
beriséget abban a közös hitben, hogy Krisztus, az Isten-
ember a mi egyedüli vigasztalásunk, mind életünkben, 
mind halálunkban, és az Ö evangéliuma egyedül tiszta 
forrása minden igazságnak. — A derék kis hiterősítő 
füzet nagyon érdemes az elolvasásra és terjesztésre. 

** A »Pallas Nagy Lexikoná«-ból most jelent 
meg a 206—210. füzet, melylyel a nagy mű XIV. kötete 
befejezést nyer. — A füzetek fontosabb cikkei: Sajtó 
(melléklettel), Salétrom, Samassa, Salzburg (térképpel), 
Sarki fény (szines képpel), Sáros vármegye (térképpel), 
Sasok (melléklettel), Satyr (réznyomatu képpel), Schiller, 
Schlauch, Selyem (melléklettel), Sertés (2 képpel), Shakes-
pere, Simor. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete« című illusztrált munkából most jelent meg a 82-ik 
füzet, a melyben szerző Gracza György Bemnek utolsó 
erdélyi harcait beszéli el a nála szokásos elevenséggel. 
Igen érdekes része a füzetnek: a segesvári csata, és a 
Petőfy eltűnésére vonatkozó adatok összegezése. A füzet 



képei ezek: A világosi Bohus-kastély. A szöreghi csata, 
1849. aug. 5-én. Részlet a temesvári csatából. A nagy 
munka, az elbeszélt események időrendjéből is látjuk, 
gyorsan közeledik befejezéséhez. Ára füzetenként 80 kr., 
megrendelhető a kiadó Lampel R. cégnél. 

E G Y H Á Z . 

A nyitrai református missziói egyház a dunán-
túli püspök és főgondnok ajánlása kiséretében segélyért 
esdő szózatot intéz hazánk jóltevő közönségéhez, támoga-
tást kérve súlyos küzdelmei között. Ugyanis a f. évben 
felszentelt imaház és lelkészlakás vételára és berendezési 
költsége hét ezer frtot meghaladó teherrel nehezedik az 
egyház fentartó tagjaira, kiknek száma mindössze is csak 75. 
Nemzeti és egyházi fontos érdekek fűződnek e kicsiny 
gyülekezetünk megerősödéséhez. Melegen ajánljuk olva-
sóink munkás szeretetébe. A kegyes adományok a gyüle-
kezet gondnokságához Nyitrára küldendők. 

I S K O L A . 

Budapesti ref. főiskolánkban e héten folytak le 
az évzáró záróvizsgálatok. A református főgimnáziumban 
a vizsgálatokat az egyháztanács és a gimnáziumi igazgató-
tanács tagjai felváltva vezették s a vizsgálatok iránt a 
tanulók szülői is élénk érdeklődést tanúsítottak. Az évzáró 
ünnep e hó 18-án tartatik, az érettségi vizsgálat pedig e 
hó 19-én veszi kezdetét.—A theologia akadémián a kollo-
kviumok e hó 16-án fejeztettek be s az évzáró vizsgála-
tok e hó 17. és 18. napjain folytak le. A vizsgálatokon 
Szász Károly püspök elnöklete alatt a theol. igazgató 
választmányból Ádám Kálmán. Bocsor Lajos, Szánthó 
János esperes és Szilassy Aladár gondnok volt jelen. La-
punk zártakor a vizsgálatok még folynak. 

A gyakorló gimnázium jubileuma. A budapesti 
tanárképző intézet gyakorló gimnáziuma a napokban töl-
tötte be fennállásának 25-ik évfordulóját, melyet az inté-
zet vezetői és barátai emelkedett szellemben ünnepeltek 
meg. Az emlékünnepet a gyarló gimnázium értelmi szer-
zőjének és paedagogiai vezérének, dr. Kármán Mórnak 
jubileumával kapcsolatban tartották meg. A jubiláló in-
tézetet és paedagogiai vezérét mi is szívesen üdvözöljük 
s őszintén kívánjuk, hogy termékenyítő hatásuk a magyar 
tanítás ügyére jövőben is minél áldásosabb legyen ! 

Az országos közoktatási tanács állandó bizott-
sága Beöthy Zsolt dr. elnöklésével e napokban tartotta 
meg ebben az iskolai évben utolsó ülését, melyen az 
1897—98. évi iskolalátogatások tervezetével, a középisk. 
igazgatói utasításokkal és a polgári iskola tanítóképző 
intézet nőipari szakcsoportjának tantervével foglalkozott. 
Az utóbbi két munkálatot még a régibb szervezetű közok-
tatásügyi tanács készítette, ez alkalommal csupán az 
utolsó revízió végett kerültek tárgyalásra. Az állandó 

bizottság 1896. október 27-én tartotta első ülését s a 
középiskolai szervezet és tanterv revízióját egészen közel 
juttatta a végleges határozathozatalhoz, a mely az őszi 
összes ülés feladata lesz. Az osztott népiskolák tantervét 
az evégből kiküldött szakbizottság elkészítette. — A tanító-
képző intézeti tantervi utasításokhoz a felkért szakértők 
beküldték már munkálataikat s az új iskolai évre csupán 
ezeknek összeegyeztetése és véleges megszerkesztése ma-
rad. A polgári iskolák reformjának kérdése is annyira 
haladt, hogy az állandó bizottság a tárgyalások folytatását 
szakbizottságnak adhatta at, a mely épp a legutóbbi 
napokban el is készítette részletes javaslatát. 

EGYESÜLET. 
A budapesti ref. ifjúsági egyesület negyvennégy 

tagja következő felhívást intézett a prot. gimnáziumok 
nyolcadik osztályt végző és érettségit tevő ifjakhoz! Ked-
ves barátaink! Mint a budapesti ref. ifjúsági egylet tagjai 
szólunk hozzátok, ifjak az ifjakhoz s különösen azokhoz, 
a kik a jövő tanévben Budapesten folytatják tanulmányai-
kat. Szeretettel felszólítunk benneteket, hogy egyletünknek, 
mely a télen át minden csütörtök este 7 órakor a ref. 
theol. akadémia nagy termében (Kálvin-tér 7., I emelet, 
hátsó lépcső) tart összejövetelt, tagjaivá legyetek. Ha szét-
nézünk, mindenütt mélység és örvény; ezer és ezer 
veszély van körülötünk. Oh bizony nehéz, göröngyös ez 
a földipálya és az eltévedéstől csak úgy lehet megmene-
külni, ha vándorlásunk legkritikusabb idején követjük azt, 
aki mindig tűzoszloppal világit azoknak után, akik benne 
biznak. Tömörüljünk tehát! Egyesített erő többre képesít. 
Gáncsolni nem gáncsolhat senki aki magyar, mert vallá-
sosságunk fogalmában benne foglaltatik hazaszeretetünk is. 
Vallásos felfogásunk pedig a krisztusi szeretet következetes 
kifejtése lévén — szabadelvű, amennyiben nem magunkba 
zárkozásra, avagy támadó hadjáratra indít. A mi kapunk 
nyitva áll nemcsak más protestáns testvéreink, de min-
denki előtt, aki a krisztusi erkölcsi elveket követni akarja 
és a Krisztust megváltójának hiszi és vallja; mert ép az 
erkölcsiség az, honszeretettel párosulva, melynek evangé-
liumi szellemben való ápolására mi ez egyesületünkben 
a fősúlyt fektetjük. Felkérünk azért titeket testvéri, baráti 
szeretettel, jöjjetek közénk, kik tárt karokkal várunk 
benneteket, itt a mi egyesületünkben sok jó barátot találtok. 
Gondoskodunk jó tanácsról, nemes szórakozások nyújtásá-
ról. Otthont akarunk nyújtani az ifjaknak, mely legalább 
némileg pótolja a szülői ház melegét. Tanítást szoktunk 
hallgatni oly dolgokról, melyekről a szószéken bajosabban 
beszélhetni, de a melyeknek a vallásossággal való össze-
függésére reá mutatni szükséges. Gyakorlati, társadalmi 
avagy tudományos kérdésekkel foglalkozunk, továbbá egy-
egy igazi, evangeliumi szellemű protestáns hazai vagy 
külföldi jelesünk életével ismertet meg egy-egy tag. Meg-
beszéljük a közélet eseményeit az evangelium és a ke-
resztyén morál szempontjából, olvasunk egyházi és napi-
lapokat, folyóiratokat, szavalunk vallásos tárgyú költemé-
nyeket ; szóval folytatjuk a legnemesebb önképzést. A 
főváros művelt közönsége által igen kedvelt felolvasó- és 
zeneestélyeket rendezünk, sohasem tévesztve szem elől 
egyrészt a vallásos komolyságot, másfelől a keresztyén 
puritanismust. Különösen kiemeljük, hogy időközönként 
külföldi protestáns előkelőségek is meglátogatnak és érde-
kes előadásokkal szélesbítik látkörünket. így van alkal-



murik eloszlatni sok téves véleményt, a mit hazánkról a 
külföldön táplálnak s ez által is hazánknak teszünk szolgá-
latot. Ha feljővén a városba közénk álltok ti is, pár év 
alatt már eredményét is szemlélhetjük a megújhodó ifjú 
társadalomban vallásos idealismusunknak. Reméljük barát-
ságos felszólításunk nem lesz pusztában elhangzó szó. 
Budapesten, 1897. május hó. 

A protestáns országos árvaegyesület igazgató 
választmánya f. hó 11-én tartott ülésében dr. Kovdcsy 
Sándor min. tanácsos elnöklete alatt Bachát Dániel, Bókay 
Árpád, Gsengey Gyula, Horváth Sándor, Szász Károly. 
Szilassy Aladár, Szontagh Félix, Szőts Farkas, Zsigmondy 
Jenő, Wagner Géza, továbbá Haberern Jonathánné, Hun-
valvy Pálné és Liedemann Samuné választmányi tagok 
jelenlétében 93 folyamodó közül a következőket vette fél 
az árvaházba : a) Teljes árvaságra jutottak közül: 1. 31i,cs-
key András, szerencsi, ref'., 8 éves, írnok fia, 1 testvérrel. 
2. Komoróczy Kálmán, eőri, ref., 11 éves, földbirtokos fia, 
4 testvére van. 3. Magyari Ernő, budapesti, ref., 10 éves, 
csipész fia, 1 testvére van. 4. Münich Károly, mezőbe-
rénvi, ág., 6 éves, földműves fia, 6 testvére van. 5. Simon 
László, rákos-csabai, ág., 9 éves, czipész fia, 1 testvére 
van. 6. Haász Irma, budapesti, ág., 14 éves, adóbiztos 
leánya, 2 testvére van. 7. Liszkay Anna, selmeci, ág., 
13 éves, tanár leánya, 4 testvére van. 8. Bienes Flóra, 
baracskai, ref., 1 1 éves, magánzó leánya, 7 testvére van. 
b) Fél árvák közül: 9. Noel Rezső, vlajkoveszi, ág., 9 éves, 
postás fia, 1 testvére van. 10. Libohorszky András, szám-
boki, ág, 6 éves, földműves fia, 6 testvére van. 11. Jónás 
József, dévaványai, ref., 8 éves, jegyző fia, 2 testvére van. 
12. Bari os Ernő, asszony vásárai, ref. 10 éves, posta-
mester fia, 2 testvére van. 13. Maksay József, rugonfalvai, 
ref., 8 éves, lelkész fia, 6 testvére van. 14. Péter Lajos, 
hidasdi, ág., 6 éves, lelkész fia, 3 testvére van. 15. Szilágyi 
Dániel, gvönki, ref., 6 éves, lelkész fia, 3 testvére van. 
16. Bomsich Ilona, solti. ref., 9 éves, jegyző leánya, 
2 testvére van. 17. Ugler Amália, nyustyai, ág„ 9 éves, 
ispán leánya, 6 testvére van. 18. Orbán Ámália, nyirvas-
vári, ref'., 8 éves, cipész leánya, 4 testvére van. 19. Takáls 
Matild, zánkai, ág., 8 éves, tanító leánya, 5 testvére van. 
20. Simon Irina, felcsuthi. ref., 6 éves, földműves leánya, 
5 testvére van. 21. Soltész Emma. bécsi, ág., 10 éves, 
lakatos leánya, 3 testvére van. 22. Kutlik Irén, glozsáni, 
ág., 9 éves, tanító leánya, 1 testvére van, Pénzsegélyben 
részesülnek; a) Az intézet volt növendékei közül kapnak: 
80 frtot: 1. Szabó Ernő, gimn. tan. 75 frtot: 2. Czapfr 
Ödön, tanítókép. növ. 3. Róth Zsigmond, gimn. tan. 
4. Cseh Irén, tanítónő kép. növ. 50 frtot: 5. Csethe István 
reálisk. tan. 6. Pálmai Kálmán tanítókép. növ. 7. Szabó 
Endre, reál. isk. növ. 8. Ungváry Elemér, tanítókép. növ. 
9. Galambos Kamilla, keresk, tanf. növ. b) Künnlakó 
árvák közül kapnak: 50 frtot: 10. Griesmayer Bálint 
pozsonyi, ág. 11. Kocztur Pál, korponai, ág. 12. Skrabák 
Aranka, budapesti, ág. 13. Beder Lajos, kalocsai, ref. 
14. Fuchs Irén, budapesti, ág. 15. Eöry árvák, budapesti, 
ág. 16. Márkus Géza budapesti, ref. 17. Ragara Ferenc 
mátészalkai, ref. 18. Hegyi István, kassai, ref. 19. Pinke 
Mária, budapesti ref. 20. Gyatmathi Emma, székelyud-
varhelvi, ref. 40 ( frtot: 21. Mészáros Jolán, vépi, ág. 
22. Csécsi Nagy Árpád, misztótfalui, ref. 23. Pap Róza, 
pozsonyi ág. 24. Fröhlich Géza losonci, ág. 25. Wd-
uelt Ánna, paksi, ref. 26. Szabó Jolán, kis-celli, ág. 
30 frtot: 27. Tardy Loránd, bajai, ref. 28. Vizkelety Edit, 
budapesti, ref. 29. Hegedűs István, budapesti, ref. 30. Bakos 
Margit, gyömöri, ág. 31. Borovicska Ferencz, esztergomi, 
ág. 32. Székely Etel, budapesti, ref. 33. Móré Vilma, 
budapesti, ref. 34. Nagy Gyula, miskolci, ref. c) A komá-

romi ág. és helv. hitv. ev. árvák 240 frtot. — Végül az 
intézeti személyzet fizetését javította meg, oly módon, hogy 
az igazgató, a két tanító és tanítónő korpótíékát 30 frtról 
100 frtra, a házgondnok fizetését 200 frtról 260 fríra. a 
pénztárnok és ellenőr tiszteletdíját. 140 frtról 240-re, a 
pénzszedők jutalékát 60 frtról 90-re, a szolga fizetését 
30 frtról 60-ra emelte. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Filó János volt kecskeméti theol. tanár, a szen-

tesi ref. egyház egyik lelkipásztora f. hó 12-én élete 74-ik, 
házassága 41-ik. lelkipásztorkodása 39-ik éveben hosszas 
szenvedés után Szentesen elhunyt. Özvegye, két leánya, 
veje, két unokája és testvére Filó Lajos nagykőrösi lelkész 
gyászolják halálát, melyet a nagy családi gyász is siet-
tetett, mely két felnőtt fiának halálával a boldogultra és 
családjára nehezült. Haláláról családja és gyülekezete kü-
lön gyászjelentést adott ki. Temetése nagy részvéttel e hó 
14-én Szentesen ment végbe. Béke hamvaira. 

72/1897. sz. P á l y á z a t t a n á r i á l l á s r a . 

Az államilag segélyezett máramaros-szigeti ev. ref. 
főgimnáziumnál a német nyelv-bölcsészeti tanszék betöl-
tésére ezennel pályázat hirdettetik. 

A tanszék javadalmazása 1200 frt. évi törzsfizetés 
és 200 frt lakbér, a legközelebb megkötendő államsegély-
szerződés értelmében 100—100 frt ötödéves korpótlék 
jogosultsággal. 

A tanszék betöltése a nagyméltóságú m. k. vallás-
és közoktatási minisztérium hatáskörébe tartozik, miért is 
a pályázók felhívatnak, hogy a nmélt. minisztériumhoz 
címzett folyamodványukat keresztlevelükkel, végzett tanul-
mányaikat, tanári képesítésűket, eddigi szolgálatukat, egész-
ségi állapotukat és védkötelezettségök teljesítését igazoló ok-
mányaikkal együtt 1897. évi július hó 15-ig Máramaros-
Szigetre, Héder János lyceumi h. felügyelő gondnokhoz 
küldjék be. 

A kinevezendő tanár kötelessége leend a szakjába 
tartozó, vagy azzal rokon tárgyat heti 20 — 21 óraszámig 
tanítani. Pályázók csak protestáns vallású egyének lehet-
nek, ezek között is az ev. ref. vallásúak előnnyel bírnak. 
A kinevezendő tanár tartozik állását 1897. szeptember 
1-én elfoglalni. 

A mennyiben alkalmas pályázók hiányában tanári 
oklevéllel nem biró tanárjelölt neveztetnék ki segédtanárul, 
annak évi fizetése 850 fr t , lekbéri 100 frt. leend, egy év 
alatt pedig tartozik oklevelét megszerezni, s ha akkor a 
kívánalmaknak megfelel, további pályázat mellőzésével 
rendes tanárrá neveztetik ki. 

Kelt M.-Szigeten, 1897. évi június hó 1-én. 

Héder János, 
lyceumi h. felügyelő gondnok. 



Pályázati hirdetés. 
A h.-nánási ev. ref. hatosztályú gimnáziumban két 

rendes tanári tanszékre hirdettetik pályázat, melyekre 
a) a német-magyar, vagy a latin-német esetleg a 

magyar és latin nyelvből. 
b) a mennyiségtan és a rajzoló mértan hót, esetleg a 

mennyiségtan és természettanból képesített protestáns egyé-
nek pályázhatnak. Kik képesítve vannak a torna tanításra 
is, a miért természetesen külön tiszteletdíj járna, előnyben 
részesülnek. Fizetés 1200 frt, melyből 200 frt lakbér, az 
egyház pénztárából évnegyedenként előre fizetve. Ha ok-
leveles pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek 
tanárjelöltek is; ez esetben a fizetés 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 

A kivánt oklevéllel biró egyének egy évi sikeres 
működés után állandósíttatnak. a midőn az országos tanári 
nyugdíjintézetnek is kötelezett tagjai leendenek. 

Nem okleveles egyén csak helyettes tanári minőség-
ben és csak egy évre választatik, de ha ezen idő alatt a 
kivánt tárgyakból oklevelet szerez és sikeres működést 
mutat fel, a következő évben, mint rendes tanár állan-
dósíttatik. Végre, ha okleveles, de nem a kiírt szakból 
képesített egyén választatnék meg. a szintén csak helyet-
tes tanári minőségben és csak egy évre alkalmaztatik. 
fizetése azonban 1200 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. évi augusztus 
végén, legkésőbb szeptember elején elfoglalni köteles, ha 
családos 40 frtot, ha pedig nőtlen 15 frt költözködési 
átalányt kap; ez összeget azonban, ha állomásától három 
év letelte előtt bármi okból megválnék, visszatéríteni 
tartozik. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges katona 
szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanulmányai-
kat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bízonyítványnyal 
felszerelve f. évi július 8-ig bezárólag az ev. ref. egyház-
tanács elnökségéhez küldendők. 

H.-Nánás, 1897. június 15 én. 
Benkő Lajos, Kállay Imre, 

ev. ref. lelkész-elnök. 1—2 főgondnok. 

Pályázat két rendes tanári állásra. 
Az állami segélyben részesülő aszódi ág. ev. algim-

náziumnál a következő két rendes tanári tanszékre pályá-
zat hirdettetik: 

1. Latin-magyar. 
2. Latin-német (esetleg természetrajz-földrajz azon 

feltétellel, hogy a német nyelv tanítására vállalkozik). 
A rendes tanár évi fizetése 1200 frt, törzsfizetés és 

150 frt lakáspénz vagy lakás természetben. 
Gimnáziumunk fölvétele az országos tanári nyugdíj-

intézetbe folyamatban van. 
Pályázhatnak ág. ev. vallású okleveles tanárok. Folya-

modásukat vallásukra, képesítésükre, életkorukra, egészsé-
gükre és eddigi szolgálatukra vonatkozó oklevelekkel föl -

szerelve, a gimn. bizottsághoz intézve f . évi június 30-ig 
az igazgatósághoz adják be. 

A megválasztott tanár tanszékét f. évi augusztus 
végén köteles elfoglalni. 

Aszódon, 1897. május 30 án. 
Bolla, Lajos, 

3 — 3 igazgató. 

P á l y á z a t . 

Az eperjesi ág. h. evang. kerületi kollégium állami-
lag segélyezett főgimnáziumánál a jövő 1897/98. tanévvel 
betöltendő két rendes tanári állásra ezennel pályázat hir-
dettetik, még pedig 

1. egy történelmi és 
2. egy magyar-hémet n y e l v s irodalmi tanszékre. 
A nevezett szakokra képesítettek felhivatnak, hogy 

szabályszerüleg felszerelt folyamodványaikat, melyekben 
végzett tanulmányaik, képesítésök és eddigi netaláni szol-
gálataik okmányokkal igazolandók, a kollégium igazgató-
választmányához intézve f . évi június hó 25-ig küldjék 
be a kollégiumi főgimnázium igazgatóságához. 

A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés az 
újabb szerződés megkötése után fokozatosan 1400, illető-
leg 1600 frtra emelkedhetik, 240 frt lakbér és öt 100 fo-
rintos ötödéves korpótlék. 

Hogy ha már alkalmazásban levő rendes tanár vá-
lasztatnék meg. akkor ez azonnal véglegesen alkalmazta-
tik, hogy ha pedig olyan pályázóra esnék a választás, ki 
még nem volt alkalmazva, de oklevéllel bír, akkor ez ren-
des tanári fizetéssel alkalmaztatik ugyan, de csak egy évi 
sikeres működése után fog állásában véglegesíttetni. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék ideiglenesen 
fog betöltetni helyettes tanárral, kinek fizetése 800 frt és 
100 frtnyi lakpénz lesz. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja. 
A nevezett tanszékre csak protestáns vallásúak pá-

lyázhatnak. 
Az állás f. évi szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kelt Eperjesen, 1897. június 3-án. 

Dr. Schmidt Gyula, Ludmann Ottó. 
koll. felügyelő. 2—2 l'őgimn. igazgató. 

Pályázat tanári állásra. 
A hódmezővásárhelyi állami segélyben részesülő ev, 

reform, főgimnáziumban egy német-történelmi rendes tan-
székre pályázat hirdettetik. E tanszék betöltése a fentartó 
egyházi elöljáróság kijelölése alapján a nagymélt. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium jogkörébe vág. 

Megjegyezzük, hogy a megválasztott tanár fönU-bb 
megjelölt tanszaka mellett szükség esetében a tanszakával 
rokon más tantárgyak tanítására is köteles vállalkozni. 
Előnyben részesülnek azok, kik a francia nyelv tanítására 
is ajánlkoznak. Heti óráinak száma 18—20. 

A tanári szék javadalmazása: 1200 frt törzsfizetés, 



250 frt lakbér és öt izben emelkedhető 100 frtos ötöd-
éves pótlék, év negyedi részletekben előre kiszolgáltatva. 
Megjegyezzük, hogy tanintézetünkben a lakbér és ötödéves 
pótlék illetékén felül van négy 1400 és négy 1600 frt 
törzsfizetéssel díjazott tanszék, a melyekre az előléptetés 
alkalom adtával történik. 

A rendes tanár állásában egy évi próbaidő után 
rendszeresíttetik. A megválasztott rendes tanár az országos 
tanári nyugdíjintézetnek a törvény értelmében jogos és 
kötelezett tagja. 

Ha azonban a tanszékre okleveles tanár nem alkal-
maztatik, egy vagy két évre helyettes tanár választatik. 
Ennek évi díjazása: 900 frt szintén évnegyedi részletekben 
előre kiszolgáltatva. 

A rendes és helyettes tanár csupán református 
vallású lehet. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, végzett tanul-
mányaikra, képesítésükre, egészségi állapotukra, eddigi 
szolgálatukra és hadi kötelezettségi viszonyaikra vonatkozó 
okleveleiket és igazolványaikat a f . évi július 4-ig bezá-
rólag alólirotthoz küldjék be. 

A megválasztott tanár hivatalát a f. évi augusztus 
végén és pedig a rendes tanár szaktárgya köréből válasz-
tott, később tartandó székfoglaló értekezéssel köteles 
elfoglalni. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1897. június 3-án. 

Szeremlei Sámuel, 
2—2 a fentar tó egyház lelkész-elnöke. 

P á l y á z a t 2 - 3 

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 1897—98. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

Az e l n y e r h e t é s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kúl-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk: azt az előttük tudva levő feltételek teljesítésemellett 
1897. 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 1897—98. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1897. június 23-an. 

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezűen írt és aláírt, lak-
helyükkel 6S £IZ utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1897. évi szeptember 30-ig való záridö 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 után a 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 filo-
zoíiát, 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, elnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN, 

jjgprtr Bite^Jg, 
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PROTES 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
I X . kerillet, Eritel-utca, 3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyátiszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dijak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára, tiO kr. 

A 1897-dik év második felére előfizetést nyi-
tunk, bizalommal kérve olvasóink támogatását, még 
pedig két irányban Folytassák az előfizetést és 
szaporítsák a lap olvasó közönségét. Ha minden 
előfizető csak e g y ú,j e l ő f i z e t ő t szerez, ezzel a 
lap erejét már megkétszerezhetjük. Az előfizetés 
feltételei a lap homlokán olvashatók. 

Az angol nemzet örömünnepe. 
A föld legvagyonosabb, legművel tebb és leg-

vallásosabb nemzete, a ha ta lmas angol nemzet 
ö römünnepe t ül. Királyasszonyának, Viktór iának 
hatvan éves ura lkodásá t ünnepli . A föld ötöd-
része felett ura lkodó világbirodalom örömárban 
úszik, hódolat ra tódul a világ legnagyobb váro-
sába. S a büszke Albion világraszóló ünnepé t 
rokonszenves tisztelettel kisóri a művelt világ 
minden nemzete, mert ösztönszerűleg kiérzi, 
hogy ez az ünnepség a földi nagyság és erény 
kultusza. 

Az angol nemzet ünnepel t királyasszonya 
nagy emberi ós uralkodói erények képviselője, 
melyeket hosszú ura lkodása alatt nemzete vérébe, 
népei lelkébe impregnál t . Helyén van, hogy ez 
angol nemzet ö römünnepe alkalmából ebben az 
egyházi és valláserkölcsi lapban az ö römünnep 
emez ethikai mozzanataival foglalkozzunk. 

Jó leszek. így szólt hatvan évvel ezelőtt a 
t izenhat éves Viktória hercegnő, a mikor neve-
lője, Lehzen bárónő tudat ta vele, hogy ő az 
angol trón örököse. Mindjárt első nyilvános fel-
lépésével meghódítot ta környezetét . Sir Róber t 
Peel »elosudálkozott a fiatal leány-király modora 
és viselkedése fölött, mely a kötelességérzet mély-
ségét a női szerénységgel párosí tva tünte t te 
föl«; Wel l ington herceg pedig azt mondta róla, 
hogy ha saját leánya lett volna, sem óhaj tot ta 
volna, hogy korrektebbül viselkedjék. Később 
is, a kik csak ér intkeztek vele, mindnyájan di-
csérik jóságát, kedvességét, okosságát. 1857. 
augusztus 15-én III. Napoleon így írt hozzá : A 

ki Önnel érintkezik, az jobbéi lesz. Legszebb dicsé-
rete azonban Ar thur connaught i herceg dajkájá-
nak a mondása, mely egykor mélyen meghatot ta 
az angol a la t tva lókat : »A királynő oly jó, hogy 
bármely egyszerű embernek a felesége lehetne a. 

Ez a jóság, ez a szeretet a királyi nagy-
asszony emberi és uralkodói egyéniségének az 
alapvonása. Alattvalóit gyermekeinek tekinti, kik-
kel együtt érez, kiket egyaránt szeret. »Nyiltan 
megmondom, hogy minden alat tvalóimat gyer-
mekeimnek tekintem. Szivem valamennyiér t egy-
formán dobog s épen oly erősen, mint azokért, 
a kik legközelebb ál lanak hozzám s legdrágáb-
bak előttem«. Az angol nép hálás is ezért a nagy 
szeretetért . Uj szót talált föl szeretet t királynő-
jének elnevezésére, Royal maternity = királyi 
anyaság. Királyi anyját, királyi nagyanyját tisz-
teli, szereti királynőjében minden angol. 

Ez a ra jongó szeretet nem csupán a jubi-
láris ünnep impozáns megnyilatkozásaiban nyert 
nagyszerű kifejezést, hanem az angol magán és 
közélet mindennapi nyilvánulásaiban is hatal-
masan érvényesül. Szemtanúk í r j á k : »Az angol 
királynő hatása az angol t á r sada lomra csudála-
tos. Ura lkodása alatt lett Anglia a családi élet 
hazája, a családi erények classikus földje. Az ő 
ura lkodása alat t fejlődött a közvélemény oda, 
hogy a szigorú társadalmi felfogás minden kicsa-
pongást kiküszöböl. Az a lelkiismeretesség, mely 
»consciens moneyoc (a lelkiismeret pénz) alak-
jában nyilvánulva évenként milliókat jövedelmez 
Angliának, Viktória királynő alatt fejlődött ki. 
Az erénynek mély tisztelete, mely az angol tár-
sadalmat á t h a t j a ; az emberi érzelmek tiszte-
letben tar tása kapcsolatban az egymás iránti 
jóindulat tal és elnézéssel, és mindenek felett az 
a mély és erőteljes vallásosság, mely az egyéni, 
családi és közéletet Ízesítő, conserváló sóként 
á t j á r j a : ezek mind alatta lettek az angol tár-
sadalom jel lemvonásai«. »Bátran el lehet mon-
dani, hogy Viktória királynő átalakítot ta az an-
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gol társadalmat az erónyessóg és lelkiismeretes-
ség irányában; a mi annál nagyobbszerű jelenség, 
mennél igazabb tény, hogy a közszellem, a köz-
lelkiismeretesség más országokban nagyot ha-
nyatlott az utolsó félszázadban«. 

Az angol királynő fényes jubileuma tehát 
egyszersmind fényes bizonyítéka annak, hogy a 
mely nemzet tisztán megtart ja ós híven érvé-
nyesíti Krisztus ós az ő evangéliuma örök erőit, 
fenséges ethikai t a r ta lmát : annak növekedése, 
úgy a szellemiekben, mint anyagiakban biztos 
ós folytonosan emelkedő. A modern Anglia a 
megtisztított evangélium emelő, nemesítő, erősítő 
hatásának köszönheti szellemi, erkölcsi és ha-
talmi nagyságát. 

V. F. 

Az úgynevezett autonom erkölcsiségről. 
Részlet szerzőnek, az írod. Társaság pápai közgyűlésén tartott 

felolvasásából. 

Engedje meg a tisztelt közgyűlés, hogy mun-
kám befejezéseül néhány irányadó elvet jelelhes-
sek meg e kötelesség teljesítésének módjára 
nézve. 

Fő elvünk legyen mindenek felett az, hogy 
tartsuk meg a tiszta evangeliomot csorbítatlanul és 
ne szégyeneljük a Krisztus evangéliumát! 

Az apostolnak az intő szózatát, óhajtandó, 
hogy meghallja és szivére vegye első sorban ós 
különösen a ker. vallás tudományos művelője : 
a ker. theologia. Tartsuk meg a tiszta evangé-
liumot csorbí tat lanul! Óvakodjunk a theologia 
terén nemcsak a felforgató radikalismustól, ha-
nem amaz eléggé ismeretes irányok követésétől 
is, melyek képviselői a modern kor nivelláló 
szellemének hatása alatt azon fáradoznak, hogy 
a szt. írás és a ker. egyház »brutto«-keresztyén-
ségót bizonyos »nettócc-keresztyónséggó destilláh 
ják, melyről azt hiszik s azt hirdetik, hogy az 
evangeliom lényeges igazságait szinte magában 
foglalja s e mellett az az előnye van, hogy kor-
szerű s gáncs nélkül megállhat azok előtt, a kik 
a modern kul tura ítélő szókeiben ülnek. Vagy 
mi bűne van az evangéliumnak, a miért veze-
kelnie kellene és elnézésért esdekelnie? Avagy 
ma már nem áll talán többé, hogy az evangé-
lium a világot megítélő hatalom, hogy a vádlot-
tak padjára kerül ott, a hol a világi bölcseség 
ül tö rvény t? ! 

Ne engedjük magunkat megtévesztetni az 
által a ma már nem ritka jelenség által se, hogy 
ma már a modern evolutio apostolai között is 
találkoznak, a kik kegyes előzékenységgel hajlan-
dók arra, hogy a századvégi kultura arsenáljába 
a keresztyénsóget is felvegyék — leltári készlet-

ként. A keresztyénség, az evangélium nem a 
régi fegyverek arsenáljába való, mert élet az és 
hatalom, mely sokszor meggyőzte már a világot 
s meggyőzi bizonyosan most is, — csak tartsuk 
meg a tiszta evangéliumot s né szégyeneljük 
azt, hanem vigyük ki az életbe s hadakozzunk 
vele. 

E hadakozásban, az evangeliom gyakorlati 
hirdetésében kövessük a keresztyénség jelleméből 
fo lyó lag azt a szabá ly t , hogy a vallási és erkölcsi 
igazságokat tartsuk meg egymással való szerves 
egységükben. A theologiában, a tudományos meg-
értés érdekében üdvösnek ítéljük a hittan és 
erkölcstan külön tárgyalását. De a népszerű val-
lástanítás terén ne válaszszuk el azokat. Hadd 
tűnjék fel az erkölcsiség a vallásosságnak, a 
szeretet a hitnek természetes gyümölcseként! 
Az evangéliumnak ily szellemben való győzelmes 
hirdetésére nézve üdvös eredményeket van jo-
gunk reményleni a belmisszió terjedésétől, melyet 
ugyanazért hathatósan felkarolni a ker. egyház-
nak elsőrendű kötelessége, kivált azért is, hogy 
az az egyház felügyelete ós vezetése alatt gya-
koroltassék. 

A harmadik főszabályt úgy szeretném for-
mulázni, hogy adjuk meg a keresztyénségnek a mi 
a keresztyénségé s legyen bennünk annyi kegyelet 
és önérzetes bátorság, hogy annak megadását mások-
tól is kívánjuk. E szabályt legkönnyebben felvi-
lágosíthatom példával. 

Valahányszor a szabadság, egyenlőség ós 
testvériség eszméit említjük, magasztaló dicsé-
rettel szoktunk megemlékezni a francia forra-
dalomról, mint a mely ez eszméket proclamálta. 
De váljon hányszor emlékezünk meg arról, hogy 
e szép eszméknek szülő anyja az evangélium ós 
clajkálój a a keresztyénség vala! 

Hasonló magasztalással emlegetjük — ós 
méltán — a legújabb kor demokrat ikus irányza-
tát. De azt elfeledjük, hogy a tiszta társadalmi de-
mokráciának az evangélium vetette meg alapját! 
Ep úgy nem szoktunk gondolni arra, hogy az 
evangélium és keresztyén erkölcsiség az, mely 
a munkát, a modern társadalom e leghatalma-
sabb mozgató erejét igazán erkölcsi hatalommá 
avatja, az által, hogy a munkát az erkölcsi töké-
letesedésnek ós a személyes erkölcsi érték meg-
szerzésének egyetlen eszközévé s ilyen módon 
azt megszentelve, mindenkinek erkölcsi köteles-
ségévé teszi. Epen a munka ez értékével össze-
köttetésben hirdeti a keresztyén erkölcstan a 
tiszta demokráciának azt ez elvét, hogy kiki 
annyit ér a társadalomban, a mennyit a maga 
helyén dolgozik. 

És így sorra vehetnők állami és társadalmi 
életünk s egész műveltségünk maradandó értékű 



eszmé i t és i n t é z m é n y e i t : a szó, a gondo la t , a 
l e l k i i s m e r e t s a va l l á s s z a b a d s á g á t , a n é p e k test-
v é r i e s e g y e s ü l é s é n e k e s z m é j é t s m e g m u t a t h a t n é k , 
h o g y m i n d e z e k az e v a n g é l i u m és a k e r e s z t y é n 
va l lás t a l a j ábó l n ő t t e k ki s u g y a n a z é r t t o v á b b r a 
is c sak abból s z ívha t j ák m a g o k b a az e g é s z s é g e s 
é l t e tő e rő t . 

L e g y e n s z a b a d végü l i t t e g y ü l a k e z e t b e n 
k i f e j eznem, e s z a b á l y o k h o z fűzve , egy s z e r é n y 
ó h a j t á s o m a t , a b b a n a h i tben , h o g y miné l t öbb -
s z ö r h a n g o z t a t j u k e s z e r é n y ó h a j t á s t , a n n á l i n k á b b 
m e g s z ű n i k az p i u m d e s i d e r i u m lenni . V a j h a az 
idők j e l e iben fogla l t k o m o l y in tés , e g y e s ü l v e az-
zal a t u d a t t a l , h o g y — »a rég i e l l e n s é g s e m 
t ávozo t t el m é g « — h a t h a t ó s i n d o k u l szo lgá lna 
a r r a , h o g y mi, a k i k n e k szivei t e g y m á s i r á n t a 
t e s t v é r i s z e r e t e t é r z é s e tölt i el — fé l r e t éve a 
m e l l é k e s f o r m á k fe le t t va ló z sö r tö lődő v i t a tkozá-
s o k a t és az azokka l j á r ó i n d o k o l a t l a n f é l t ékeny-
k e d é s i — a t iszta e v a n g é l i u m a lap ján , a m e l y e n 
á l lunk , a komoly m u n k á r a e g y e s ü l j ü n k ! 

Bancső Antal, 
theol. tanár. 

T Á R C A , 

Ima esperességi gyűléskor. 
Lelkünk, óh Isten, Téged óhajt, 
A tiszta szív s imádkozó ajk 
Téged keres csak, Téged áld. 
Mint a galamb száll nyughelyére, 
Ugy vágyunk szentséged hegyére — 
Boldog, ki Téged megtalált! 

Boldogság Téged itt keresnünk, 
Tornácaidba gyülekeznünk, 
Holott a menny visszfénye süt; 
Mert bár be nem foghat a föld s ég, 
Jelen vagy itt, óh égi Fölség, 
Inkább, mint bárhol egyebütt. 

Itt zeng az ünepélyes ének: 
Az örökszép »Jövel Szentlélek*, 
S sziveket tölt bé ereje, 
Itt száll imánk Hozzád, nagy Isten, 
Ki trónolsz fényes egeidben, 
Oh minden áldás kútfeje! 

Most is buzgóan leborulva, 
Széked előtt a porba hullva, 
Könyörgésünk Hozzád siet: 
Alid meg munkánkat, mit nevedben 
Kezd a te néped, Véghetetlen, 
Szentelj meg itt minden szivet! 

Áldás, Atyánk, Igéd világa, 
A mely kiáradt e világra, 
Kivüle áldás nincs sehol. 
Világít s a magas cél tudva, 
Hevít és szép a vándor útja, 
Szív szívhez szeretetbe forr. 

Ez áldást kérjük Tőled, Isten, 
Óh add, ragyogjon, add, hevítsen 
A szent Szövétnek fénye itt! 
Sionodat ne hagyjad árván, 
Építsd a hitnek sziklavárán, 
Mind az időknek végéig! 

Épüljön itt is miközöttünk, 
A kik most összegyülekeztünk 
Egyházmegyénknek tájirul. 
A Krisztusban meggyökerezve, 
A mustármag sudárt eresztve, 
Amaz élőfa felvirul. 

Egyházunk, szép gyümölcshozó fa, 
Ki ne szeretne, féltve, óva, 
S ápolva sírig tégedet?! 
Ha a világ bú-gondja kerget, 
Árnyékodban lelünk csak enyhet, 
S vigaszt hajt minden leveled. 

Áll koronád, törvén magasra, 
Mint a világ kettős hatalma: 
A templom és az iskola. 
E kettőnek gyümölcse jóság, 
S gyümölcse már itt kész mennyország, 
Melyért a Krisztus lángola. 

Jövel, óh Istennek remekje, 
Égi Atyánk Egyetlenegyje, 
Jó Lelkedet közöld velünk, 
Hogy szent országodért hevülve, 
Áldozva, munkálkodva, tűrve, 
Mind élő tagjaid legyünk! 

Add, hogy itt egymást csókolgassák: 
Szeretet, béke és igazság, 
S a lángoló szent buzgalom! 
Adj részt a hit drága kövébül, 
És Sionod rajta fölépül, 
Mint győző, égi hatalom. 

A szentegyházért, a hazáért 
A koronás magyar királyért, 
Atyánk, Hozzád esedezünk! 
Óh védjed, óvjad, áldjad őket, 
S népednek adj vidám időket — 
Halgass meg minket Istenünk! Ámen. 

Sántha Károly. 



II. 

Bigottnak, a római katholikus vallás külső ceremó-
niái iránti előítéleteiben elfogódottnak testi Mária Terézia 
magyar királynőt a legtöbb szabadelvű történetíró. És 
méltán, mert kevés asszony vitte nagyobb túlzásig ezt a 
külső formákhoz tapadó felekezeti exclusivismust, melyet 
néha alig választ el valami az álszenteskedő hypokrita-
ságból. És mégis ha Mária Terézia lelkületébe mélyebben 
hatolnánk be, akkor egyéni erős hitén, családi és vallási 
kitéphetetlen tradícióin kívül megtaláljuk azt a fejedelmi 
nagy szivet is, mely szeretetébe nézet- és gondolkodás-
különbség nélkül foglalja bele a népek nagy családját. 
Ha a gyűlölségig menő proselytismus, mely kormányza-
tának egyik kidomborodó jellemvonása, nagyon kevéssé 
terheli őt egyénileg s azt el kell ismerni róla, hogy bár 
a katholicismus ábrándja elhomályosította tiszta látását 
a dolgok és emberek megítélésében, ebben nem a pro-
testantismus gyűlölete, hanem a saját hite iránti féltő, 
aggódó gond vezette. 

Jellemzi Mária Terézia gondolkodásmódját, askétai 
szigorát az a nagy súly, melyet a húsvéti gyónások föl-
vétele és a böjt megtartására helyezett. 1775. június 2-án 
utasítja az alsó-ausztriai kormányzót, Seilern grófot, hogy 
>a legközelebb jövő és minden következő böjtnapokon is 
parancsolják meg az augarteni vendéglősnek, hogy senki-
nek, bárki legyen is az, még más vallásúaknak se adja-
nak cseppet se enni vagy inni, se semmi frissítőt. A termek 
még a kertben is minden zene előtt zárva maradjanak 
e napokon.« 

Mily csekélység volt pedig mindez azon veszélyekhez 
képest, melyek az uralkodónő felfogása szerint azon ol-
dalról fenyegettek, hogy a hit ellenségeinek, a mint magát 
kifejezni szokta, felekezeti elvei Ausztriában elharapózhat-
nának, s ez a katholicismust csorbítaná. Ily törekvésekkel 
szemben nemcsak jogosítva, de egyenesen kötelezve hiszi 
magát a legnagyobb szigorral lépni fel, a mely néha a 
zord kegyetlenségtől sem állott ugyan távol. 

Nem úgy a császárné közvetlen környezetében álló 
felvilágosult fia, József, ki véleményét anyjával szemben 
abban foglalta össze, hogy politikailag az egymással 
szemben álló vallásfelekezetek különbözősége az államban 
csak akkor jelent bajt, ha abból fanatismus, meghasonlás 
és visszavonás származik. Azonban magától megszűnik, 
ha úgy az egyik, mint a másik felekezet híveit egyenlő 
elbánásban részesítik s a többit, arra bizzák, ki egyedül 
vizsgálja a sziveket. 

Nyíltan kijelenti József egy levelében, melyet any-
jához írt, hogy az ő alapelve a teljes hitszabadság: akkor 
csak egyetlen egy vallás fog létezni, mely abban áll, hogy 
az egész népet egyaránt az állam boldogítására vezérel-
jük. »Ha ehhez a módhoz nem alkalmazkodnánk, foly-
tatja a császár, akkor nem fogunk több lelket megmen-
teni : de több hasznos és szükséges teste', fogunk elve-
szíteni. Valamit csak félig tenni nem egyezik elveim-

mel. Vagy teljes kultusz-szabadságra van szükségünk, vagy 
mindenkit ki kell Önnek űznie országaiból, kik nem hiszik 
ugyanazt mint Ön, nem fogadják el ugyanazt a formát, 
hogy imádják ugyanazt az Istent, hogy szolgálják ugyanazt 
az embertársat. De ha valaki csak azért, hogy leikök ha-
láluk után el ne kárhozzék, jóravaló munkásokat és jó 
alattvalókat üldöz életökben s ez által minden előnytől 
megfosztja magát, melyet belőlök kivívhatna, akkor mi-
lyen hatalmat tulajdonít magának ? Képes-e kiterjeszteni 
azt annyira, hogy az isteni irgalmasság felett ítélni, az 
embereket akaratok ellen üdvözíteni, lelkiismeretöknek 
parancsolni akarjon? A meddig az állam szolgálatát, a 
természet és társadalom törvényét, követik, a meddig az 
Ön legmagasabb személye nem sértetik, hanem tiszteletben 
tartatik és imádtatik, mit avatkozik világi sáfárkodásával 
egyébbe ? A szent lélek hadd világítsa meg a sziveket; 
az Ön törvényei sohasem fognak egyebet elérni, mint 
hogy annak hatását gyöngítsék. Ez az én nézetem. Felséged 
ismeri azt, s félek hogy teljes meggyőződésem egész éle-
temen át gátolni fog abban, hogy azt megváltoztas-
sam«. 

De Mária Teréziát ezek a fejtegetések nem győz-
hették meg. Erősen látta, mint levelében korábban kifejezte 
magát, hogy a vallásra nézve mi sem jelentene nagyobb 
romlást, mint hogy ha fia ragaszkodnék azon általános 
toleranciához, melyről azt mondta, hogy oly elve, a mitől 
soha sem fog eltérni. »Remélem mégis, folytatja, aztán 
sem fogok megszűnni imádkoztatni érte s nálamnál méltób-
bakkal is imádkozni, hogy őrizze Isten ettől a csapástól, 
a legnagyobbtól, mely valaha a monarchiát érhetné. Ebben 
a hitben, hogy munkásokkal birsz, őket fen tartod sőt magad-
hoz vonzod, államodat tönkre fogod tenni s oka lesz annyi 
lélek kárhozatának. Mire vezetne az, hogy az egész vallást 
birod, ha ily kevésre becsülöd és szereted, ha oly kevéssé 
vagy rajta, hogy azt fentartsad és gyarapítsad ? Én nem 
látom, a protestánsoknál ezt az egykedvűséget; ellenkező-
leg azt szeretném, ha utánoznák őket, mert egy állam 
sem enged meg magának ily közönyt. Láthattad ezt ebben 
az utálatos Svájcban (oda küldte a császárné a fiához 
írt levelét) ott naponként érlelik és próbálják azt, a mi a 
német birodalomban, Angliában, Szászországban, Radenben, 
Hollandban stb Poroszország kivételével történik, és ezért 
boldogabb-e az ország? Bír-e azon munkásokkal, azon 
emberekkel, kik az államnak oly szükségesek, hogy virág-
zóvá tegyék? Alig van ország kevésbé boldog, alig van, 
mely e tekintetben hátrább állana, mint e tartományok. 
Jó hitre és változhatlan életszabályokra szükség van: hol 
akarod ezeket találni vagy megszerezni?* 

Kisérjük még tovább egy kissé ezt a tanulságos 
levélváltást az anya és fia közt, mely bepillantást enged 
kormányzati politikájuk legbensőbb zugaiba. 1777 július 
20-án József császár anyjának így felel Breisgonból: »En-
gedje meg, hogy kimondjam, mikép ez a kép és azok a 
következtetések, melyeket Felséged levon abból, a mit a 
protestánsokra vonatkozólag voltam bátor írni, annnyira 
meglepett és megdöbbentett, hogy az első pillanatban nem 



is tudtam emlékezni, vájjon tévedésből ilyesmi csuszott-e 
ki tollamon, holott távol vagyok attól, hogy. ezt gondol-
jam. Szerencsére a tolerancia szó, melyet kegyes volt 
ismételni, kiragadott kételyemből s rémületemet gyöngéd 
és élénk elismerésre változtatta ezen igazán megható, 
hősies, férfias és erőteljes jóság iránt, melylyel leleplezte 
az abból vont következtetéseket. A toleráncia szó az azon-
ban csak, a mi a félreértést okozta. Felséged egész más 
értelemben vette azt. Isten őrizz, hogy arra gondoljak, 
hogy mindegy lenne, vájjon az állampolgárok protestán-
sokká lesznek, vagy katholikusok maradnak, még kevésbé 
hogy ragaszkodnak-e apáiktól örökölt hitükhöz vagy lega-
lább követik-e azt? Mindent a mivel bírok, odaadnám azért, 
hogy Felséged államainak összes protestánsai a katholikus 
vallásra áttérjenek*. 

>Nálam a tolerancia, szó csak annyit akar mon-
dani, hogy én világi dolgokban hagynám, hogy mindenki 
valláskülönbség nélkül alkalmaztassék, jószággal bírhasson, 
ipart űzhessen, állampolgár lehessen, ha erre képesítve s 
az államnak és iparának hasznára van. Azok, kik sze-
rencsétlenségre téves hithez ragaszkodnak, távolabb állnak 
megtérésüktől, ha hazájában maradnak, mintha egy más 
országba telepednek át, hol a katholikus hit meggyőző 
igazságait láthatják és hallhatják. Épen úgy vallásuknak 
akadálytalan gyakorlata sokkal jobb alattvalókká teszi 
őket s kikerülteti velők a vallástalanságot, mely utóbbi 
katholikusaink elcsábítására sokkal veszedelmesebb, mint 
hogyha amazokat hagyjuk vallásaikat szabadon gyako-
rolni. Ha a protestánsok ezt a módszert államaikban nem 
mind fogadják el, úgy ez onnan van, mivel vezetésükben 
hiányzik a mieink éleslátása és szabadsága, mivel köz-
társaságokban nehezebb ilyen változtatásokat ejteni meg. 
Ha végre annyi terem volna, a mennyit egy levél nem 
enged, bebizonyíthatnám, hogy a mint a dolgot én fogom 
fel, rögtön rá bátran állhatnék az örök sorsom felett 
döntő mennyei biró elé. Természetesen akkor senki se 
lenne lutheránus vagy kálvinista, minden vallásban keve-
sebb hitetlen találkoznék, az állam nyerne velők s én 
nem hihetem, hogy mindez együtt Isten szemei előtt, bű-
nösnek mutatna. Előttem legalább sem az ő tökélyével, 
sem reánibízott feladataival nem volna ez összeegyez-
tethető, a melylyel engem tizenöt millió ember szolgá-
jává tett.« V. S. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A felső oktatásügy Magyarországon. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából írták 
többen. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 1896-ban. 

E munkával már futólag foglalkoztunk a prot. irod. 
társaság szemléjében, hol röviden ugyan, de mégis elmon-
dottuk, hogy az előttünk levő munka több szerző tollából 
került ugyan ki, de céljához képest benső egységet tüntet 
föl. A mű célja u. i. főként, hogy maradandó emléket 
emeljen felső oktatásügyünk állásáról. A dolog természete 

hozza azonban magával, hogy valamint a kültermészet-
ben a tünemények a maguk előzményeik nélkül nem ért-
hetők és nem teljesek; úgy felső oktatásügyünk jelen 
állapota sem lenne feltüntetve a statisztikai adatok elso-
rolásával, ennek gyökerei is a múltban rejtőznek. így a 
munkán kettős cél uralkodik, feltünteti rövid vonásokban 
a multat és terjedelmesebben a jelent. 

Tartalma kimerítő. Szól első sorban a két egyetem-
ről, a József műegyetemről, az egyházak kebelében fen-
tartott jogi akadémiákról és papnevelő intézetekről, fele-
kezeti és vallási különbség nélkül. 

Vannak ezeken kívül magasabb iskoláink, melyek 
szinte akadémiai rangon állanak, de mint szakiskolák a 
könyv tartalmának keretén kívül estek és így tárgyalva 
nincsenek 

A közlött adatok kevés kivétellel már végrehajtott 
kutatásoknak egyszerű átvételei a források pontos meg-
jelölésével, ez azonban a mű értékéből semmit le nem 
von, mert célja nem a kutatás, hanem egyszerűen az 
összefoglalás és ezen célt el is éri, úgy hogy irodalmunk-
ban nagy hézagot pótol. A benne gondosan összegyűjtött 
anyagot vidéken talán senki fel nem találhatna magán 
könyvtárában. A jelen állapotok statisztikai adatait pedig 
csak az egyetemek összes számadásaiból lehetne össze-
keresgélni. Pedig mondhatjuk, hogy különösen egyetemeink 
életéből közlött összehasonlítható számadatok, nagy öröm-
mel tölthetnek el bennünket a jelenben és sok reményt 
nyújthatnak a jövőre, mert az utóbbi évek nem repültek 
el eredménytelenül tőlünk. 

De legyen elég általánosságban ennyi a kezünk 
között levő munkáról, térjünk át annak részletes ismer-
tetésére. 

Első helyen van szó a budapesti egyetemről. Beveze-
tésül dr. Breznay Béla vázolja az egyetem kültörténelmét, 
majd részletes tudósításokat kapunk a hittudományi kar 
beléletéről ugyancsak dr. Breznavtól; a jog és állam-
tudományi kar beltörténelmét dr. Vécsey Tamás írta; az 
orvosi karról dr. Hőgyes Endre, a philosophiai karról pedig 
dr. Beöthy Zsolt szól. 

A dolog természetéből következik, hogy a terjedelmes 
műnek mi még kivonatát sem adhatjuk itt a tér szűke 
miatt, de talán nem érdektelen, ha valamit mégis alapít-
tatásáról és későbbi viszontagságairól feljegyzünk. 

Egyetemünk történelme három korszakra oszlik ma-
gától: az első 1635—1769-ig tart, midőn egyetemünk 
egyházi vezetés alatt áll és mint érseki intézet működik 
Nagy-Szombatban; a második korszak 1770—1848-ig tart, 
midőn a magyar tudományegyetem a reservált királyi 
jogok uralmának hatáskörében van és az utolsó korszak 
tart 1848-tól napjainkig, midőn a Magyar tudományegye-
tem a nemzet népképviseleti törvényhozásának irányítása 
alatt áll. 

Az első korszak történetéből különösen az intézet 
alapíttatása érdemel említést, a szerző is csak ezt adja elő. 
Érdekes tudni, hogy Pázmán Péter az általa adományozott 
100,000 frtból 40,000-et egy római útjában szerzett, melyet 
II. Ferdinánd érdekében tett. Ehhez a 40,000 forinthoz 
csatolt még jövedelmeiből 40 majd 20 ezer forintot, mely 
összeggel megvetette alapját a nagyszombati egyetemnek. 
1535. nov. 30. nyitotta meg először az intézetet. Azt a 
jogart, melyet ekkor vittek az első Rector Magnificus 
előtt, lehetett látni a tanügyi kiállításon. Ugyanekkor a 
szegény ifjak számára bursárol (tápintézetről) és a nemes 
ifjak számára convictusról is gondoskodott. Ugyancsak ő 
tette le az egyetemi könyvtár alapjait. A mai nap is 
működő egyetemi nyomda az ő posonyi érseki nyomdá-



jából keletkezett, melyet 1644-ben szállítottak át Nagy-
Szombatba. 

A Pázmán által így megalakult egyetemen azonban 
csak a hittudományi és philosophiai karok nyíltak meg, 
a jogtudományi kar Losy Imre és Lippay György által 
állíttattak föl, míg Mária Terézia az orvosi karral egészí-
tette ki egyetemünket. 

A beltörténelemre vonatkozólag Pázmán a korában 
dívott scholastikai módszert léptette életbe. Az egyetemi 
tanfolyam 4 évből állott, a jövő nemzedék tanárai a negye-
dik tanév legkiválóbb növendékei közül szemeitettek ki, 
kik aztán még két éven át tanulás és a kezdők tanításá-
val foglalkozva a baccalaureatust, licentiatust és végül 
a Dr-i címet szerezték meg. Tantárgyaik főleg az írás-
magyarázat és az ágazatos hittan volt, mint ez különösen 
minden intézetben általánosan dívott. Az ékesszólás és 
nyelvészet az írásmagyarázathoz volt csatolva. 

Fő érdeme Pázmánnak az, hogy az egyetem szá-
mára befolyásával sok kiváltságot és az időkhöz képest 
elég tanszabadságot szerzett és biztosított. 

Pázmán az egyetemet megalapítása alkalmával há-
romszoros alapra fektette. Utódainak, az uralkodónak és 
a nemzetnek pártfogásába ajánlotta. így volt lehető, hogy 
a titkon, de bizonyára tudatosan absolutismusra törekvő 
későbbi kormány az egyetem igazgatását teljesen kiragad-
hatta úgy az egyház, mint a nemzet kezéből, s átment a 
reservált királyi jogok hatáskörébe. 

Nem akarjuk elvitatni, hogy az egyetem fejlesztésére 
nézve nagy fontosságú volt Mária Terézia intézkedése, 
mely által 1769. jul. 7-én a jezsuita rend tanulmányi 
alapítványaiból az orvosi kar költségeire 10.000 frtot ado-
mányozott ; nem akarjuk kétségbe vonni, hogy az inté-
zetnek áthozatala Budára üdvös eredményekkel járt, de 
úgy érezzük, midőn olvassuk e könyvet, hogy míg szer-
zője másokat tévedéssel vádol, maga esik nagy tévedésbe. 
A katholikus egyháznak Mária Terézia iránt való lelkese-
dése, az általa felhozott események igaz megítélésétől távol 
tartja a szerzőt úgy, hogy mig II. József uralkodását és 
annak eseményeit röviden és türelmetlenül lerántva jel-
lemzi ; addig az anyja alatt történt igazi művészettel ki-
gondolt és véghezvitt fondorlatokat is megkísérli az általa 
unalomig emlegetett nagy szeretetből magyarázni. De a 
figyelmes olvasó minden magyarázgatás mellett is ki fogja 
olvasni közleményéből, hogy Mária Terézia a Bécsben 
végrehajtott reformokat a mi egyetemünkön is végrehaj-
totta és pedig nem a szerzőtől sokszor vádolt van Swieten 
javaslata értelmében, sem a felterjesztett vélemény szerint, 
hanem saját tetszése szerint. Ki fogja olvasni minden 
figyelmes olvasó, hogy alatta az egyetem elére Fekete 
György gróf udvari kancellár állíttatott, a karok élére a 
kormány által rendelt directorok jutottak. És az egyetem 
így is maradt 1806-ig, midőn egy kis időre visszaadatott 
a külső szervezet, de a melyet 1819-ben újra a régi rend-
szer váltott fel. 

Ha van az egyetemre vonatkozó tudósításokban kí-
vánni való, akkor azt csak itt érezzük, midőn II. József 
és Mária Terézia uralkodását vizsgáljuk. De mint mon-
dottam, a kifogástalan való csak a hangban van, mert a 
tények itt is lelkiismeretesen felsoroltatnak a szerző által. 
Hogy a hang nem egészen felel meg a tényeknek azt 
különben észreveheti az olvasó dr. Yécsey Tamás közle-
ményénél, ki nem emel ugyan szót Mária Terézia ellen, 
de II. József intézkedéseit mégis hasonlíthatlanul fölibe 
helyezi úgy utódaiénak, mint Mária Teréziáénak. Mi egyéb-
ként az olvasóra bízzuk annak elbírálását, hogy vájjon 
dr. Vécsey Tamás látott tisztábban vagy dr. Breznay. 

A mi ezen korszakban a tanulás rendjét illeti, az a 

közönségesen ismert Ratióból mindenki előtt nyilvánvaló, 
úgy hogy a mondottak után mindössze csak annyival kell 
beszámolnunk, hogy az egyetemet 1783-ban II. József 
Pestre tette át. 

Az egyetem harmadik korszaka a szabadságharc 
idejétől tart. Az 50-es évek viharai megpróbáltak ugyan, 
de tartósabban sem tanszabadsága, sem kormányzati rend-
szere veszélyeztetve nem volt. Ez idő óta óriás léptekkel 
halad előre. Különösen az orvosi kar lett sokban gyámo-
lítva. Főleg Trefort Ágoston kezdeményezése által emel-
kedett fel ez az intézet, hogy mily áldozatok árán annak 
feltüntetésére ajánljuk a 160 lapon elmondott építkezése-
ket és meg is említjük, hogy csak az 1894/95. évben 
3*781,214 frtot áldozott az állam orvoskari épületekre és 
telkekre. 

Hogy a legutóbbi idők haladásáról fogalmuk legyen 
ide iktatjuk a következő adatokat: 

Az egyetemre beiratkozott hallgatók száma volt az 
1867-ik évben 2116 
1894/95. * 4148 

Az egyetemen működő tanárok száma volt az 
1867-ik évben 89 
1894/95. » 323 

Az egyetem költségvetése volt az 
1867-ik évben . . . 255,410 frt 
1894/95. » . . . 791,576 frt 

Az egyetemi könyvtár állománya volt az 
1867-ik évben 

110,530 kötet mű, 12,813 miscellanea és 1514 k. 
kézirat. 

1894/95. évben 
215,363 kötet mű, 35,256 miscellanea és 1604 drb. 

és 439 k. kézirat. 
(Folyt, köv.) Dr. Vásárhelyi József. 

B E L F Ö L D . 
Vámossy Mihály buesúzása. 

Budapesti ref. főgimnáziumunk igazgatója, a tanítás 
veterán mestere f. hó 18-án vett búcsút az intézettől. 
Évzáró ünnep volt, a 38-ik ebben az aránylag fiatal is-
kolánkban, mely fővárosi helyzete, hírneves tanárai és 
tanulóinak nagyszáma (közel 600) révén az ország leg-
első középiskolái közé emelkedett. 

Az ünnepély rögtönzött volt s talán ez tette olyan 
közvetlenné, meleggé, meghatóvá. Csak gondoltuk, de nem 
tudtuk, hogy Vámossy bácsi a záró ünnepen búcsúzik. 
Elmentünk hát néhányan az elöljáróságból (Szász Károly, 
Szilassy Aladár, Kovácsy Sándor, Petri Elek, Szőts Far-
kas stb.) többen a tanári karból, számosan a szülők közül 
s még többen a tanuló ifjúságból. 

A szokásos éneklés (vezette Szotyori Nagy Károly) 
és záró imádság (tartotta Lalcy Dániel vallástanár) után 
felállott Vámossy Mihály s felolvasta 29-ik igazgatói évi jelen-
tését. Ismertette a lefolyt iskolai év fontosabb mozzana-
tait, felolvasta az intézet megjutalmazott és jeles tanulói-
nak a névsorát (A jutalmazott tanulók nevei az »IskoIa« 
rovatban olvashatók. Szerk.) s azután megható szép búcsú-
beszédet mondott. Elmondta, hogy 38 évet töltött az inté-
zetnél, melynek 29 éven át igazgatója is volt. Vázolta, 



hogy mily szegényes és mostoha viszonyok között kezdte 
meg pályáját 38 évvel ezelőtt a főgimnázium, melynek ő 
már a bölcsejénél ott állott, zsenge gyermekkorát átélte, 
serdülő ifjúsága izmosodásában gyönyörködött s melytől 
most erőteljes férfikort ért virágzásában megválik. 

Majd az elöljáróság felé fordulva, meleg szavakban 
vett tőle búcsút, köszönetét fejezve ki személye és az inté-
zet iránt tanúsított jóindulatáért. Végül mély megindult-

f sággal az ifjúságtól, az ő kedves gyermekeitől búcsúzott 
el, elmésen szőve be megható beszédjébe, hogy a kit az 
ifjúság hol tréfásan, hol tiszteletből »öreg«-nek nevezett, 
az »öreg« most búcsút vesz az ő szeretett ifjúságától, 
melyet saját gyermekeként szeretett, s melyhez most az a 
végső szava, mit tanításaiban és intéseiben annyiszor 
ismételt: Fiaim, szeressétek Istent, szeressétek a hazát! 

A viharos éljenzés még el sem csendesült, mikor az 
ifjúság soraiból előlépett Pásztor Béla VII. oszt. tanuló 
s értelmes szép előadásban a következő saját szerzésű 
költeményt szavalta el: 

Vámossy Mihályhoz. 

E hely lakosai, szeretett bajtársak. 
Tisztes oszlopai e Múzsák lakának, 
S régi neveltjei a fáradt mesternek, 
Szive melegéhez kik itt gyülekeztek, 
S ti a tudományok fáradhatlan őri, 
Jövőnk csirájának gondos nevelői: 
Arcotokon mintha bánat nyomát látnám, 
Aggódtok a kedvelt mester távozásán. 

Az ősz vezér immár nyugalomra vágyik. 
Félszázados pályát végzett be idáig. 
S a mikor leteszi válláról a terhet, 
Munkássága után nyugtot érdemelhet. 
Élte hajója bár több vihart is látott, 
A pihenő partra ép erővel hágott. 
Meg van vetve otthon puha nyugvó ágya, 
A hosszú út fáradt vándorát úgy várja. 

S a távozó pedig munka után vágyik. 
Hogy tudna meg lenni tétlenül sokáig? 
Tovább is szorgalom ápolója lészen, 
Öröme telik az apró méhecskékben. 
Tudása magjait a közjónak szánja, 
A közélet terén nem szűnik munkája. 
Keze alatt virúl majd virágos kertje, 
Mosolyg a kertészre nyíló rózsák ezre. 

S hol szive éltető napsugára áradt, 
Betölté melege e nevelő házat, 
Ott a csemetékből erős törzsek nőttek, 
Kertész gondjai közt a bölcs vezetőnek. 
Most elmegyen tőlünk csendes magányába, 
Forró szeretetünk lopva megy utána 
S az az óhaj támad mindnyájunk keblében: 
A távozó mester gondtalanul éljen! 

Mit tett életén át? mindent elsoroljak? 
Hirdetik azok, kik hü tanúi voltak. 
Alig van oly helye szép Magyarországnak, 
Hol tisztelője nincs Vámossy Mihálynak. 
S midőn itt ülsz köztünk nemes komolysággal, 
Fejed körül a mi szeretetünk szárnyal. 
S kikre tekinteted fénysugári esnek, 
Mind részvényesei a te jó szivednek. 

Bevégezted ezt a hozzád méltó pályát. 
Sértetlenül áll itt megérkezett bárkád. 
Ha vissza tekintünk a mult kor világán, 
Látjuk mesterünket terhekkel a vállán. 
De a terhet, a mely gyermek vállát nyomta, 
A serdülő ifjú hamar porba dobta. 
S egész erőddel a tudománynak éltél, 
Jövőd így alakult az isteni fénynél. 

Ez volt a lelkednek világító tornya, 
Életeted révébe bele világolva. 
S a mi tiszteletet pályádon elértél, 
Többet nyom a mérőn a gazdag kincsénél. 
S midőn a zsarnokság felénk üszköt vetett 
S harci zaj ostromlá a villámos eget: 
Te is ott voltál a lelkesek sorában, 
Harcolt a hős ifjú fél-gyermek korában. 

Mikor a harci hév tetőpontra hágott, 
Bámulatba ejté híre a világot, 
A magyar lobogó lehullott a porba, 
S durva kozák lova patkója tiporta. 
S az elnyomatásnak gyászos évi alatt 
Kebled hazafias érzelme csak dagadt. 
S kikre oktatásod fénye akkor áradt, 
Szivökben az igaz honszeretet támadt. 

S haza szereteted fellobogó lángja 
Ez intézetben lelt a legjobb tanyára. 
Itt az élénk sereg, igaz magyar fajzat, 
Nem találsz közöttük más érzésű sarjat. 
Hát az a szép csoport? társaid csoportja, 
A szent haza nevét mind az ajkán hordja. 
Hogyha belőlünk jó hazafiak válnak, 
A te érdemed és társaid karának. 

Érdemeid fénye nőtt pályádon végig. 
Híre eljutott fel a királyi székig. 
Jöjjetek hű társak szivéhez közelebb, 
Fogjatok e hőssel búcsúzóra kezet. 
S most mikor tőletek végső búcsút vészen, 
Zengjen ajkitokon égigható éljen! 
Minden lépésedet érje ég áldása, 
Ezt ez ifjú sereg férfi korban lássa! 

Légy boldog te s téged szerető családod! 
Kis körötök úgyis már elég gyászt látott. 



És a mit már éltél, páros harmad-század. 
Engedje az Isten, élvezd mind a hármat! 
S kit az Isten eddig két kézzel vezérle. 
Ott a távolban, is boldog legyen élte! 
Az az óhajtás él ezrek kebelében, 
A távozó mester boldogságban éljen! 

A lelkes éljenzés elhangzása után egy másik ifjú 
állt elő s átnyújtotta a búcsúzó igazgatónak az ifjúság 
ajándékát: egy nagy ezüst babérkoszorút, melynek köze-
pén az ünnepelt aranymonogrammja s gazdag aranysza-
lagján az emléknap megjelölése csillogott. Viharos éljen-
zés jutalmazta a hálás ifjúság szép tettét 

Most Szász Károly püspök, mint a fentartó egyház 
elnöke, az elöljáróság nevében vette át a szót. Hosszabb 
beszédben, szépen méltányolta a búcsúzó tanár és igaz-
gató érdemeit. Török Pál és Gönczy Pál nagy alapítók 
mellé állítva őt. nevét azokéval tűzte hármas csokorba, 
érdemeit azokéhoz hasonlónak ismerte el. Távozásán való 
fájdalmát, úgymond, csak az a tudat enyhíti, hogy míg 
amazoktól csak életerejük fogytán vett búcsút az intézet, 
Vámossy szellemi és testi erejének teljes épségében élvez-
heti jól kiérdemelt nyugalmát s hogy élettapasztalatait és 
munkásságát még sokáig érvényesítheti az egyház, a tan-
ügy és a társadalom javára. 

A megható bucsú-ünnepet a Hymnus ünnepélyes 
hangjai fejezték be, melyeknek elhangzása után az ősz 
mester alig győzte elfogadni a sok meleg kézszorítást a 
jelenlevőktől, a kik közül nem egynek szemében a válás 
fájdalmának könyje csillogott. Annak a körülménynek, 
hogy Vámossy távozásakor a budapesti főiskola tanári 
karából senki sem intézett méltató és búcsúztató szót a 
távozóhoz, az a magyarázata, hogy a tanári kar ennek 
az évnek az őszén, külön bucsú-ünnepélyt rendez, nyu-
galomba vonult kedves »öreg«-ének tiszteletére. 

Mi is, lapunk is akkor fogjuk búcsúztatni a jó »Miska 
bácsit*. Közhasznú működéséért, nyájas és szives modo-
ráért, ernyedetlen buzgóságáért és páratlan becsületessé-
geért nemcsak a budapesti református tanárikar és egy-
háztanács tagjai, nemcsak a főváros müveit társadalma, 
de az egész tanárvilág és ország intelligentiája a tisz-
telet és közbecsülés koszorújával övezi fejét a távozó ősz 
tanférfiúnak, ki a kötelességérzet, a szorgalom és a tapin-
tatos modor tekintetében valóban példányképe lehet a 
tanárvilágnak. Tudósító. 

N a p l ó j e g y z e t e k . 
— Emlékezés a M. P. I. T. pápai vándorgyűlésére. — 

II. 

A közebéd végeztével, 5 óra tájban, megint a torna-
teremben jöttünk össze mintegy 50-en, egy kis lelkészi 
vagy belmisszió értekezletre. Ott volt mind a két püspök, 
a kikkel különben már a közgyűlést megelőző napon is, 
a Gyurátz elnök úr lakásán történt tisztelgésünk alkalmá-
val igen érdekes eszmecserénk volt az annyira aktuálissá 

lett belmissziói kérdések felett. A szűkebb körű értekez-
leten (a püspöki lakon) mind Gyurátz, mind Antal G. 
püspök urak élénk tetszés közt beszélték el nekünk, hogy 
miként jártak ők el Pápán, illetőleg Komáromban a val-
lásos esték rendezésénél s mily meglepő siker koronázta 
fáradozásukat. Altalánossá lett a nézet, hogy különösen 
e vallásos esték minden gyülekezetben, még a falusiakban 
is, behozandók. S midőn egyikünk arra a nehézsegre 
utalt, a melylyel ez esték tartása, kivált falusi helye-
ken jár, egyszerre felhangzott számosak ajkán : »Megteheti 
azt minden falusi lelkész is« ! . . . S ide vonatkozólag 
mondta aztán a másnapi. Szekeres Mihály esperes elnök-
lete alatt tartott tágabb körű értekezleten, Gyurátz püs-
pök ur amaz emlékezetes szavakat: »Szeretném, ha most 
falusi lelkész volnék: megmutatnám, hogy falu-helyen is 
könnyű szerrel meg lehet csinálni mindezeket a belmisz-
sziói dolgokat* . . . már t. i. a mikről szó volt köztünk 
ez értekezleten: mint a vallásos estélyek tartása, ifjúsági 
s nőegyesületek állítása, vallásos iratok terjesztése stb. 
Szabó Aladár társunk hosszasan fejtegette protestáns egy-
házaink s lelkészeink feladatát a belterjesebb hitápolás 
terén, eloszlatni igyekezvén a többször hangoztatott ellen-
vetést és téves felfogást a cura pastoraíis e modern irá-
nyával szemben. Ám köztünk, a kik ez értekezleten jelen 
voltunk, alig volt a teendőkre nézve valami nagyobb 
nézet-eltérés; inkább csak a teendők sorrendjére s az 
eljárás mikéntjére nézve volt egy kis vélemény-kü-
lönbség. De abban mindannyian egyetértettünk, hogy peri-
culum in mora ! s valamit okvetlenül tennünk kell e vesze-
delmes időkben, népünk vallásos buzgóságanak felkölté-
sére s ébrentartására. 

* 

Ezzel váltunk el. Azaz, hogy a gyűlési tagok egy 
töredéke még másnap, május 20-án is találkozott Pápán, 
illetőleg a híres Somló-hegy magaslatán, hogy a termé-
szet szépségeiben gyönyörködjék s a jókedv s barátság 
oltárán is áldozzon. E végből két óráig tartó utat kellett 
megtennünk és pedig kocsin, több kisebb helységen keresz-
tül. Mindjárt az első kis falu, Dáka, igen meglepett csi-
nosan megújított temploma, paplaka s iskolájával, holott 
mindössze csak pár száz lélekből álló református gyüle-
kezetünk van itt, a melynek életrevalósága és áldozat-
készsége azonban minden dicséretre méltó, nagyon meg-
érdemli, hogy említés nélkül ne hagyjam. Gyönyörű szép 
időnk volt a kirándulásra s kellemes hangulatban telt el 
a nap. A mintegy 20—25 főnyi társaság külön csopor-
tokban indult el Pápáról, több, szívességből felajánlt úri 
fogaton, s a költő által megénekelt szőllőhegy különböző 
borházaiban talált magyaros vendégszeretetre. Az ebédet 
megelőzőleg mindenik csapat, külön-külön felgyalogolt a 
vulkáni képződésű hegynek itt-ott meredek lejtőin, a tekin 
télyes nagyságú várromhoz s onnan a pompás kilátással 
jutalmazó hegytetőre, a hol aztán a társaság nagy része 
összetalálkozván, a tiszta szép időben sokáig gyönyörköd-
tünk a köröskörül messze belátható vidék lebilincselő 
panorámájában . . . Egyik kollégánk elhozta ide magával 
hűséges elettársát is, a kit a hegymászás szokatlan fára-
dalma kissé kimerített ugyan, de aztán a magaslatra fel-
érve, az onnan kínálkozott gyönyörű kilátás — úgy hiszem 
— dúsan kárpótolt. Csak azért említem ezt, mert vándor-
gyűléseinknek bizonyára nem válnék hátrányára, ha a ki 
csak teheti, kedves életpárjával venne részt jövendőbeli 
közgyűléseinken, követvén Kéfásnak és a többi apostolok-
nak példáját, a kik Pál apostol tanúsága szerint: Keresz-
tyén feleségeiket szélylyel hordozták, a merre csak men-
tek. (1. Kor. 9, 5.) A hegytetőről lejőve, jó magyaros 
ebédhez ültünk, mindenik csoport a maga szives házi 



gazdája asztalánál; majd a délutáni órákban egyik csapat 
a másikat felkeresvén, együttessen fogyasztottuk a drága 
jó somlói nedűt . . . s mondanom sem kell (ámbár ezt 
csak súgva és zárjel közt mondom), hogy jó borban, szép 
leányban nem lévén hiány, legkevésbbé sem búslakod-
tunk, hanem letéve nehánv órára a lelket emésztő gon-
dokat. szivünk teljességéből »örültünk az örülőkkel«. Szó-
val, sikerült a somlói kirándulás is. 

* 

Mielőtt még Pápáról búcsút vennék, "említés nélkül 
nem hagyhatom, hogy a közgyűlés reggelén volt alkalmunk 
néhányunknak olyan látnivalóban is gyönyörködni, a mi 
hazánkban, tudtommal, sehol másutt fel nem található. 
Ez az új főiskola muzeumában elhelyezett több ezer éves 
múmia, melyet egy régi tanítvány hálája jeléül küldött 
évekkel ezelőtt egyenesen Kairóból, a hieroglifekkel ékes 
koporsóval együtt. A csodálatos konzerváló erejű balzsam-
ról át meg átitatott múmia feje a test többi részétől külön 
szakítva, tisztán mutatja, hogy valóságos emberi testről 
van szó, melyet ki tudja mily hosszú idő óta véd az 
enyészet hatalma ellen az egyiptomiak bámulatos csoda-
szere ! . .. Sajnos, hogy ez érdekes ritkaságot a gyűlés 
tagjai közül csak kevesen láthatták. Egyszerűen csak 
azért, mivel nem volt felvéve a programmba . . . Persze, 
mi kálvinisták nem igen tudunk eldicsekedni azzal, a 
mink van. Pedig érdemes lett volna bemutatni az irodalmi 
társaság tagjainak egyéb látnivalóit is a hajdan híres 
pápai főiskolának. Először is magát az új főiskolát . . . 
no meg a régit és a legrégebbit is. Ott van továbbá az 
új evang. templom és díszes paplak; ott van egy Mátyás 
király korabeli árvaház; ott a híres Eszterházy-féle park 
stb. . . . mindezek megtekintésére a legtöbbünknek nem 
volt sem időnk, sem alkalmunk. No de majd másként 
lesz ez — reméljük — a jövő esztendőben! A kincses 
Kolozsvár (mert úgy rebesgették, hogy ott lesz a máso-
dik prot. búcsú) — tudom — elibénk tárja majd szives 
készséggel minden kincseit és egyéb látnivalóit. 

* 

Mert annyi bizonyos, hogy vándorgyűléseink annál 
nagyobb vonzerővel fognak bírni a tágabb értelemben 
vett közönségre, mennél több alkalmat nyújtanak azok a 
komoly tanulságra egyrészt s másrészt a kellemes szóra-
kozásra Előttem, megvallom, az a mellékcél is lebegett, 
hogy a pápai kirándulással kapcsolatosan egy-két neve-
zetesebb vidéki várost is alkalmam lesz megtekinthetni. 
Sikerűit is úgy intéznem a dolgot, hogy miként a. nap-
keleti bölcsek >más úton térének vissza hazájokba«; én 
is más útirányt vehettem magamnak a hazajövetelnél, 
vagyis szerét ejthettem annak, hogy Győrt és Komáromot, 
hazánk e törekvő és érdemes két városát is meglátogat-
hattam ; s aztán Kelenföldön és Sárosdon térhettem vissza 
otthonomba, ekképen egy szép, nagy és tanulságos kör-
útat téve meg. S mindezt négy nap alatt s (talán érde-
kelni fog némelyeket, ha nem csinálok titkot belőle) mind-
össze 21 frtnyi költséggel tettem meg. 

. . . S nem bántam meg, sőt utólag is nagyon örü-
lök, hogy e körútat megtettem : mert leróhattam egy fontos 
missziót teljesítő s bizonyára mindnyájunk pártolására 
érdemes protestáns intézmény iránti kötelességemet, mert 
megteljesedett szivem-lelkem ihlettel és tanulságokkal, mert 
a munka terhe s az élet gondjai alól néhány napra föl-
szabadult lelkem mintha új tápot és erőt nyert volna a 
további küzdelemre és mert. erősödött keblemben a biza-
lom, hogy vannak, sokan vannak tehetséggel és hő sze-
retettel megáldott fiai e sokat szenvedett édes anyának: 
prot. anyaszentegyházunknak, a kiknek egyesült erejével 

és lángoló lelkesedésével s Isten segítsege mellett, képesek 
leszünk »megtartani azt, a mi nálunk vagyon* : az 
atyáinkról ránk maradt szent, örökséget — a magyar 
protestantismust. 

Lévai) Lajos. 

Erdélyi egyházkerületi közgyűlés. 
III. 

— Ssdss Domokos püspök évi jelentése. — 

A mult számban közölt tudósítás rendjén megemlé-
kezvén Szász D. püspök nagyszabású jelentéséről, ezúttal 
azt bő kivonatban olvasóinknak bemutatni közérdekű 
dolognak tartottuk. 

Ezen, immár 18-ik püspöki jelentésében magát »fá-
radt embernek * mondja, kinek nem csekély lelki erőre 
van szüksége, hogy helyét megállja; s úgy látszik ezután 
is, mint. eddig volt, »gyönyörűséges lesz az ő igája, de nem 
könnyű*. Épen azért lelki megnyugvásért, a letűnt idők 
emlékeihez fordul, s megvigasztalódik, ha a milleniumi 
ünnepléseinkre gondol és ég félé nyúlni látja azon közel 
70 templom csillogó fénvű tornyát, a melyek püspöksége 
alatt emelkedtek Isten dicsőítésére Jóleső öröm tölti el 
szivét továbbá a 100-nal több iskola és az a számos 
papiház, melyekben az Űr fáradt szolgái találnak család-
jaik körében pihenést. Ezek közt végzik az anvaszent-
egyhaz legféltettebb pontjain tisztöket azon őrállók, a kik-
nek száma alig néhány év alatt, majdnem 40-re emelke-
dett. És ha arra gondol, hogy már hat középiskolánkat 
segélyezi az állam, melynek bölcs és hazafias kormánya 
a néptanítók fizetését is folyton javítja; s végül, ha szem-
léli ezen alkotásoknak koronáját, a papi és tanári palyára 
lépő ifjak viruló intézetét: hálás szívvel leborul a kegye-
lem Atyja előtt s munkálkodásának felemelő tudatában 
megujulást talál. 

Az egyetemes egyház életéről az igazgató-tanácsi 
.jelentés hű képet adván, itt csak kettőt említ meg. Elő-
ször, hogy a konvent meleg ajánlatára a theol. fakultás 
részére kért évi 6000 frt államsegély immár az országos 
költségvetés állandó rovatában szerepel, melyért a kor-
mány elnökét és a közoktatási minisztert köszönet és az 
ország törvényhozását elismerés illeti, hogy az állami 
támogatásban részesülésre méltónak ítélte ezen alkotást. 
Másodszor, hogy az egyetemes konventtől részint állandó, 
részint egyszer s mindenkori segélyül .juttatott 15589 fo-
rinton felül az 500 frton alóli papi fizetések kiegészíté-
sére kiutalt 33,000 írtból is még 15,345 frtot kapott az 
egyházkerület, melynek kiosztására az intézkedések már 
folyamatban vannak. 

A pémügyi műveletek összesített kimutatása a püspök 
javaslatára kiküldött bizottság rendelkezésére bocsáttatván, 
kitűnik, hogy a végeredmény megközelíti a félmillió tőke-
többletet. A budapesti öt bérpalota felülvizsgálatáról szóló 
jelentés is megnyugtató adatokat tartalmaz. Az egyház-
kerület tulajdonat képező zsombori birtok pedig a téves 
híresztelések ellenében, a felülvizsgált számadások szerint 
a befektetett vagyon 5%-át jövedelmezi, a mi kielégítő 
eredmény a mai nyomott gazdasági viszonyok között. 

Szerződés köttetett a Hasai Takarékpénztár köz-
ponti jelzálogbankjával, mely ö ^ V o mellett törlesztő köl-
csöneinket átvévén, ebből az a haszon származik, hogy 
folyton új kölcsönözhető pénzhez jutunk, s a mellett, 
hogy V / o - o t nyerünk, az adósok megszabadulnak az 
1%-nyi kincstári illetéktől, s így ők olcsóbb pénzhez 
jutnak. 



A papi fizetések rendezése két szempontból vár meg-
oldásra. Egyik az, hogy az 1848. XX. t.-c. értelmében 
a papi fizetéseknek államsegély útján való kiegészítése 
állandó sürgetés tárgya. A kérdést a kormány programm-
jába fölvette s a törvényjavaslatot bizalmasan már kö-
zölte is, de a discretio tiltja, hogy tartalmát közzétegye. 
Annyiról azonban biztosítja a közgyűlést, hogy a törvény 
javaslat, tekintettel az állam súlyos pénzügyi helyzetére, 
önkormányzatunk érdekeinek megóvása mellett, szerencsés 
megoldását adja a fontos kérdésnek. A másik az, hogy 
a terménybeli fizetés (kepe) megszüntetésének, illetve köz-
ponti készpénzfizetésre átváltoztatásának a nyitját is meg 
ke'l találni. A terménybeli fizetés a rég letűnt hűbérrend-
szer egyik itt felejtett maradványa, mely sehogy sem illik 
bele az új idők keretébe, annál kevésbbé, mert a gazda-
sági viszonyok hullámzása következtében mindig károsan 
hat a pap és hívei között való békés viszony megmara-
dására. Évek óta foglalkozván e kérdéssel, ama meggyő-
ződésre jött, hogy a megoldás nyitja a mi kezünkben nem 
lehet más, mint egy kizárólag erre a célra szolgáló kepe-
váltsági központi takarékpénztár megalapítása, még pedig 
az egyetemes egyházközségek által kezelt 1.400,000 Irtot 
meghaladó alapoknak bevonása s takarékpénztári müve-
letek útján központilag leendő gyümölcsöztetése. Az általa 
idevonatkozólag készített tervezetet vélemény-nyilvánítás 
végett szét fogja küldeni. 

A szeretetházat az eredeti szándéktól eltérőleg nem 
kizárólag erdélyi, hanem egyetemes jellegű intézménynyé 
kivánja fejleszteni, még pedig a papoknak nemcsak fiú-
hanem leányárvái számára is, a mi végből az igazgató-
tanács felterjesztésére a f. évi konvent az építkezés cél-
jaira 10000 frt tőkesegélyt meg is szavazott. A fentartás 
szükségeinek részben való fedezése végett felvette az 
egyházkerület tulajdonát képező özvegy-árvai gyáminté-
zetnek felszabaduló jövedelmét is, mely a további gyara-
podás nélkül is megközelíti az évi 600 frtot. De minthogy 
az özvegy-árvai alap jogi természete tárgyában beadott 
véleményekben téves felfogások merültek fel, melyek a 
kérdés békés megoldására nézve zavarólag hatnak ; más-
felől az e célra folyamatba vett országos sorsjáték ered-
ménye is még bizonytalan: a szeretetházi előterjesztés 
csakis felhatalmazást fog kérni a közgyűléstől az előké-
szítő lépések további megtételére. 

Éber figyelemmel kisérte az egyházpolitikai törvé-
nyek hatását a kereszteléseknél, házasságkötéseknél, elvá-
lásoknál, felekezetnélküliség és új szekták keletkezésénél 
Született 14777 gyermek, kik közül a mult év végéig csak 
806 nem kereszteltetett meg; mert a törvény értelmében 
az anyakönyvbe ugyan bejegyeztetett az újszülött, de 
nem kereszteltetett meg s így a fennebbi szám a késle-
kedés rovatába esik. Házasságra lépett 3003 pár ; az 
előző évinél 494-el kevesebb. A visszaesés 13°/0-nál is 
több; de érthető, mert 1895. okt. 1-ét megelőző időben 
szokatlan számban léptek egyházi házasságkötésre olyanok, 
a kik féltek a polgári kötéstől s így a visszaesésnek be 
kellett következni. A 3003 párból 2660 pár vette igény-
be a mi egyházi kötéseinket is, tehát 343 azoknak száma, 
a kik hozzánk nem fordultak, sőt ennél is kevesebb, mert 
a nagysajói és görgényi tractusokból az adatok erre nézve 
nem érkeztek be. Az egyházi kötést igénybe nem vevők 
száma aránytalanul nagy volt a kolozsvári egyházmegyé-
ben, hol több mint 30°/o-ra emelhedett föl; útána követ-
kezik az erdővidéki és szilágyszolnoki. Nagyobb baj ennél, 
hogy a törv. 32. §. szerint a vegyes házasoknak joguk-
ban áll születendő gyermekeikre nézve a polgári kötés 
előtt egyezségre lépni. A statisztikai közlöny adatai azt 
igazolják, hogy e réven mi többet vesztünk, mint a meny-

nyit nyerünk. A Közlöny legújabb füzete szerint pl. 651 
vegyes párból 612 lépett egyezségre. Ebből 54,47% e sik 
a róm. katholikusokra, 24,11 % pedig a reformátusokra 
általában. Ránk, erdélyi kálvinistákra mennyi esik: majd 
csak az év végén fog kiderülni. Látható ebből is, hogy a 
róm. katholikusok országszerte sokkal nagyobb mérvű 
tevékenységet fejtenek ki a rendelkezésükre álló eszközök-
nél fogva, mint mi. Azért az 1895. szeptember 27-én 
kibocsátott körlevele után most is megújítja figyelmezte-
tését s arra vkéri összes lelkipásztor társait, hogy az 
anyakönyvvezető hivatalok hirdetéseit figyelemmel kisérve 
az eddiginél hatályosabban érvényesítsék befolyásukat. A 
válópereknél az új törvények hatása meglepő. A míg 
ugyanis 1895. okt. l-ig, míg a házassági bíráskodás fen-
állott,, 281 válóper járt le, azóta alig 50 ért véget. Ennek 
magyarázata az lehet, hogy a válókeresetek az eddiginél 
nehézkesebben folynak; mi azonban még nem volna ok 
aggodalomra, de lehet, hogy épen e miatt a vadházassá-
gok száma rohamosan nő. Felekezet-nélküliség és új szekta 
nálunk eddigelé nincsen, jóllehet, hogy az anabaptisták 
főleg Kolozsvárt és a kolozs-kalotai tractus némely vidé-
kein már kezdettek jelentkezni. Az ellensúlyozásra az in-
tézkedések megtétettek. 

Az egyházkerület lélekszáma 389,035, s így 6399-el 
több a mult évinél. A többlet részint a pontosabb össze-
számításban, részint a nagyobb arányú állami telepíté-
sekben, részint németajkú ev. ref. vallásúak beköltözésé-
ben és a Romániából tömegesebb visszavándorlásban 
találhatja magyarázatát, eltekintve a 99 áttérési szapo-
rulatról. 

Népoktatásunk terén rohamos átalakulás észlelhető. 
Egy év alatt 137 felekezeti iskola nyert államsegélyt, illetve 
ennyi tanítónak fizetése egészíttetett ki 300—400 frtra. 
Állami iskoláink száma 302, s így a mult évinél 96-tal 
több, míg állami subvencióban nem részesült felekezeti 
iskolánk csak 230 van. A nemzeti politikának állami se-
gélyezés vagy állami alkotás útján való érvényesülésére 
leginkább itt Erdélyben van legnagyobb szükség: azért 
az elért eredményekért a kormányt s benne első sorban 
a vallás- és közoktatási miniszter urat illeti itt is hálás 
elismerés. 

A konfirmáltak száma 6988 s így 609-el több mint 
a mult évben. Ha az építkezéseknél hanyatlás mutatkozik, 
ez a nagyobb arányú építkezések befejezését jelenti. Be-
fektettetett 174,044'frt, tehát 31,634 frttal kevesebb az 
előző évinél. Ellenben kegyadomány, szolgalmi jövedelem 
és perselypénz címén befolyt 131,093 frt, tehát 8183 frttal 
több a mult évinél. A biztosítás értéke 552.095 forinttal 
szaporodván, az egész 2.192,587 frtra emelkedett föl, a 
mi az új biztosítási szerződés eredménye. 

A püspöki hivatal ügydarabjainak száma 2200 és 
így 180-al több a szaporodás. 

A lefolyt évben csak egy templomot, az erzsébet-
városi körlelkészség díszes templomát szentelte föl június 
21-én. Azonban több renováltatott s köztük a nagyenyedi 
és az ilosvai újonnan fölszenteltetett. 

Az esperesi és főjegyzői karban jelentékeny változás 
történt : a küküllői traktusban a betegsége miatt lemon-
dott Kovács Elek helyébe (Nagy Domokos főjegyző mel-
lőzésével, a ki e miatt szintén lemondott) Nemes Árpád 
mezőbodoni, ideiglenes jegyzővé Vályi János dicsőszent-
mártoni körlelkész; a görgényiben a szintén egészségi ok-
ból visszalépett Lénárd József helyett esperessé Tavaszy 
József, főjegyzővé Csekme Ferenc gernyeszegi lelkész ; a 
marosiban a hasonlóképpen visszalépett Rákosi Lajos es-
peres és Vass Tamás főjegyző helyébe Ravasz János és 
Dali János lelkészek; végül a sepsi traktusban a régóta 



beteges és e miatt önként visszalépett Zágoni Pál helyébe 
Vén Mihály lelkész választattak meg. A visszalépetteknek 
a hálás érzület és a baráti szeretet köszöni meg a nyil-
vánosság előtt is hű szolgálataikat és odaadó buzgalmu-
kat; az újonnan választottakat pedig szeretettel üdvözli 
s kívánja, hogy a bizalomnak teljes erejükből megtelelni 
igyekezzenek. 

A millenniumi év méltó megünneplése tárgyában 
ápril 22-ről egy felszólítást intézett a lelkipásztorokhoz, 
hogy május 10-én Isten dicsőségére ünnepélyes istentisz-
teleteket tartván, azok végeztével az egyházi közgyűlése-
ken az emlékünnepnek jegyzőkönyvbe foglalásával és a 
helyi viszonyokra tekintettel valami maradandó alkotással 
tegyék emlékezetessé a millennáris esztendőt. A beérkezett 
jelentésekből örömmel konstatálja, hogy a felszólítás nem 
volt pusztában elhangzó szó, mert az egyes egyházköz-
ségek a felszólítás értelmében kivétel nélkül kifejezést ad-
tak annak a benső érzelemnek, mely a nemzet szivét 
dobbanásba hozta. 

Végül a jelentés kegyeletes szavakkal emlékezik meg 
néhai Szacsvay Sándorné szül. br. Wesselényi Jozéfa és 
néhai br. Radák Ádám azon végrendeletileg tett, feje-
delmi alapítványairól, melyeket e Lap 24. számában az 
igazgató tanácsi jelentés rendjén már közöltünk s melyek 
felsorolását a püspök következőleg parentálta: > Ily nagy 
és nemes példákat szemlélve, mit szóljunk mi gyengék és 
kicsinyek ? Sírjaik felett igaz kegyelettel leborulunk s di-
cséreteiket hirdetjük buzdításul azoknak, kik az Istentől 
földi javakkal vannak megáldva.* 

Stenographálta: Benke István, 
ev. ref. kollégiumi tanár. 

R É G I S É G E K . 
Fogarasi Pap József emlékéhez. 

(Folytatása és vége.) 

Egy ilyen valóságos derékembernek legelevenebb 
példáját találom a Fogarasi nemes és nemességgel tiszteletes 
házban n. b. e tiszteletes professor Fogarasi József 
uramban, a kit nagy tudományáért, tudományával egyesí-
tett dicséretes életiért, akár mely próbát kiálló virtusáért 
méltán mondhatok nagyembernek. Ha el cirkálnám amit 
maga e n b. e. tiszteletes férfiú szokott cselekedni, egész 
életét, s ha keresném, a mint maga kereste s egy isteni 
gondviselésről írt tudós munkájában fel is találta az isteni 
gondviselésnek sötét készítő kegyelemnek körülette nyomait, 
könyen feltalálnám, hogy az Isten kezei voltak mindenütt 
ő vele s őtet nagy dolgokra készítették szüntelen, a midőn 
az ő személyében nemcsak egy bölcs filosofust, hanem 
egy hív keresztyént, jó hazafit engedelmes fiút, jámbor 
férjet látok, a kit nagy tudománya nem tett soha bolonddá 
a keresztyén vallásnak, a mint szokás a tudós világban, 
csufolójává, üldözőjévé, sőt a ki a keresztyén vallással 
csufolkodókat nem szerethette, discursusokat megvetette, 
azt ugyan lelkéből sajnálotta, hogy az Istennek különös 
ajándékaival biró nagy elmék, óriások módjára az Istenre 
támadtanak ő magára és ha némelyeket nem gyógyítha-
tott, másokat azonban azon veszedelmes úttól megtar-
tóztatott. 

Nem lenne Sz. H. illetlen itt ennek a tiszteletes fér-
finak egész életét leírnom s mostan előtökbe számlálnom, 
hol kezdette e világot látni? a tudományokat ismérni? S 
micsoda lépésekkel ment elébb-elébb a virtusban és a 

tisztességben előbeszéleni; de minthogy azt másutt már 
cselekedtem, itt hallgatóimnak füleket nem terhelem, hanem 
azokat említem fél csak, melyek néikül a hallgatásbeli 
illendőség is illetlenné lenne. 

Született ezen n. b. e. tiszteletes férfiú T. Fogarasi 
Pap József uram az 1744. esztendőben, augusztusnak 
20-ik napján, kinek édes atyja volt a nagyt. Fogarasi 
Pap Máté uram, elébb a szathmári ref. nemes oskolában 
rector professor, azután szászvárosi ref. plébános, a szász-
városi ref. ecclesiának hív pásztora, tanítója, a kitől csak-
hamar rnár tiz hónapos korában árvaságra hagyattatván 
édes anyjának, akkor is kedves élete párjának, most is 
igen kedves fijának véletlen halálán megkeseredett tisz-
teletes asszonynak, tiszteletes Weress Sára asszonyomnak 
Tek. Szászvárosi Király biró Dálnoki Weress Gergely uram-
nak igen kedves leányának tutorsága gondviselése alá 
marada; szerzett mindazáltal a jó isteni gondviselés édes 
anyja mellé más tutort is a tiszt, n.-enyedi tractus érde-
mes esperestjét Tiszteletes idősb Abacs János uramat, 
névvel ugyan mostoha, de valójában édes atyát, a kinek 
atyai szeretetét, jó gondviselését maga is mind haláláig 
megesmérte és emlegette és a midőn egyebekben is min-
denekben az isteni bölcs gondviselésnek nyilvánságos jeleit 
tapasztalta maga körül, akkor ugyan megismerte, a mikor 
élete kedves párját, most pedig halálán kesergő szomorú 
szivű özvegyét F. Vilhelmina Elisabetha von Wibel kis-
asszonyt Fridrich van Wiebel kapitány urnák Elizabetha 
Klinckenberg asszonytól, registrator Klinckenberg Henrik 
urnák leányától való igen kedves leányát feleségül vette. 
Megtisztelte őtet az Isten mind azzal a tisztelettel, mely-
lyel e világon azokat, a kiket szeret, meg szokta tisztelni; 
végre már életét igen hamar, de az Istennek tetszése 
szerint épen jókor a dicséret és a tisztesség közt le is 
tette, minek utána házassági életben 10, e világi életében 
pedig 41 esztendőket szinte eltöltött volna. 

Sokaknak esett el hiszem el felejthetetlen bánatjukraez 
a szomorú eset, ezen nagytiszt, férfiúnak véletlen halála, de 
mégis oly nehezen senkinek sem, mint tenéked megszo-
morodott szivű Elizabetha, kit ezen nagytiszt, férfiú, míg 
éle, élete kedves párjának, mi pedig megszomorodott öz-
vegyének nevezhetünk. Oda van már életed kedves párja, 
hív társad, félelmeidben biztatód, a kiben annyira bizol 
és a kihez úgy ragaszkodol vala; de épen azért szakasz-
totta Isten e kötelet el, hogy magához szoktatna jobban 
is; immár ő felsége ajánlotta neked gondviselőül a melyet 
mindjárt megmutatott mihelyt sok nagy Méltóságoknak 
sziveket reád fordította, különösen pedig mihelyt a Méltó-
ságos gróf és főispán urunk bethleni Bethlen Sándor úr ' 
ő nagysága úri kegyes gratiajával, kegyes ajánlásival biz-
tatott ; nem különben mihelyt a néhai Méltóságos L Báró 
Magyar Gyerő-Monostori Kemény Miklós úrnak ő Nagy-
ságának elhagyatott nagy kegyességű özvegyének, Méltó-
ságos gróf cegei Woss Krisztina úr asszony ő nagyságá-
nak, egy olyan kegyes asszonyságnak, a ki tudna, mint 
Istenutaiban jártas s az effélékben igen megpróbáltatott, 
téged vigasztalni, szivét arra hajtotta, hogy nagyúri mél-
tóságú házát lakóhelyül, kegyes gratiaját életednek sege-
delmül ajánlaná. Kötözze be az Úr Isten a te szomorú 
szivedet és a maga gondviselésének szárnyaival takargas-
son tégedet. 

Tinéktek is, ezen n. tiszt. Férfiúnak atyja, tiszt idősb 
Abacs János uram és édesanyja, tiszt. Weress Sára aszony; 
nem különben ezen n. tiszt, férfiúnak még életben levő 
megszomorodott testvérjei azok között Abacs Zsuzsánna 
asszony, ki házassági életet szerencsétlenül egy darabig 
probálál, végre pedig ezen kedves testvérednek házának 
árvaságodban szemefénye, gondviselője valál, most már 



utoljára ő tőle is elmaradtál egyedül, az Istennek gondvise-
lésére bizattatál; s végezetre minden renden levő, ezen 
férfiúnak más közelebb s távolról való minden atyafiai, 
kiket vagy a vér, vagy a név kötött egybe az Isten legyen 
gondviselőtök, és a sebet, mely esett sziveteken, orvo-
solja meg. 

Méltóságos királyi és nemes vármegye Tábla nagy-
érdemű főurai, különösen Méltoságos Cons. és főispán ur 
bethleni Bethlen Sándor az Ő Nagysága, e nemes Kü-
küllő vármegyének érdemes főispánja, a ki e néhai tiszt, 
férfiút betegségében sok ízben még éjszaka is megláto-
gatni nem sajnállotta, a szomorú özvegyet biztatta s 
kegyes vigasztalásira méltóztatta. 

Méltóságos R. Sz. B. Gróf és Főispán úr Széki Te-
leki József ur ő Nagysága a magyarországi Nemes Ugocsa 
vármegyének nagyérdemű főispánja, kinek kegyes gratia-
jának szüntelen való ajánlásit ezen nagytiszt, férfiúhoz, 
még halála után is küldött levelei bizonyítják Méltóságos 
n. gróf Kishedei Rhedei Zsigmond úr ő maga elhagyatott 
nagy kegyességü özvegye, Méltóságos L. Haronissa, hadadi 
Wesselényi Kata úrasszony ő Nagysága, ki a mint ezen 
Tiszt, férfiúnak véletlen halalát lelkéből sajnálotta, úgy neki 
még életében sokszor megtett, a szomorú özvegynek pedig 
aután is megújított kegyes ajánlását már sok ízben be is 
teljesítette. 

Néhai mltgs R. Sz. B. széki gróf Teleki Lajos ur ő 
maga igen kegyes özvegye mltgs gr. iktári Bethlen Kala 
ur asszony ő maga, ki kegyes grátiáját sok jó téteményit 
melyeket a nagytiszt, férfiúhoz életében sok rendben meg-
bizonyított, a szomorú árvaságra jutott özvegyhez is min-
den naponként most is nevelte, öregbítette. 

Néhai mltgs bethleni gr. Bethlen László ur ő maga 
elhagyatott nagykegyességü özvegye mltgs L. Barónissa 
losonci Bánffy Klára úrasszony ő maga, ki ezen nagytiszt, 
férfiúhoz méltóztatott kegyes grátiáját sok izben megbizo-
nyította, hazánknak díszére, sok lelkeknek épületére, őtet 
ha lehet vala, megtartani kívánta, a szomorú özvegynek 
meg uri méltóságú házát lakóhelyül legelsőben ajánlotta. 
Tinéktek ezen néhai tiszt, férfiúnak kedves emlékezetét 
a szomorú özvegynek ügyét és mi magunkat ezen nagyt. 
férfiúnak tanítványait és mondhatom fiait uri kegyes gra-
tiátokban, a ti nagy uri méltóságú házatokat pedig az 
Ur Istennek különös gondviselésébe ajánlom. 

Nem különben méltóságos Főispán ür Sz. Somlyai 
Hdlmág.ji István úr, nemes Háromszék vármegyének ér-
demes főispánja, kinek a mint e n. tiszt, férfiú ezen nemes 
királyi városból lett elmenetelét sírással könnyezte, úgy 
ő is hasonlóképpen e néhai tiszt, férfinak halálán erősen 
megilletődött; e nemes ref. oskolának nagyérdemű Méltó-
ságos inspector Curatori, kik e tiszt, férfiút a mint éle-
tében, úgy halálában is és utolsó eltakaríttatásában meg-
tisztelni méltóztattatok, mindnyájan tinéktek, ha élne ez 
a tiszt, férfiú, sok rendben tapasztalt uri kegyes gratiáto-
kat megköszönné, mi pedig, kik még ő utána élünk s az 
ő dicséretes emlékezetét szivünkben hordani soha meg 
nem szününk, úri méltóságtoknak kegyes gratiait emle-
getni el nem mulasztjuk soha és úri házatoknak jót kí-
vánunk. 

Ezen nemes ref. oskolának tudós Prof'essori, kik 
tudós tiszteletes kicsin seregtekbe ezen tiszteletes férfiút 
is bebocsátottatok, őtet öt esztendők el folyása alatt elszen-
vedtétek, most is megtisztelni nem sajnállottátok: ím mi 
tinéktek, ezen tiszt. Férfiúnak kedvesebb s belsőbb tanít-
ványi, ki váriunk hosszú életet, hogy e nemes oskolában 
nevelhessetek jó fiakat, jó hazafiakat; adja Ist(n, hogy ti 
is azzal, a mivel e n. tiszt, férfiú dicsekedett utoljára, 
dicsekedhessetek, a Perikies példájával, ki midőn vonag-

lanek, azt mondá, hogy a mely cselekedete neki legna-
gyobb dicsőségére szolgált volna, azt hallgatták el, t i. 
hogy senki az ő uralkodásában nem illettetett bosszúság-
gal vagy méltatlansággal. 

Ti pedig a tisztességes tudományokban velem együtt 
magát gyakorló tanuló ifjúság s minden renden levő szo-
morú haligatóim! vessetek — ha lehet — egy marék 
virágot e nagytisz. férfiúnak temető helyére vagy szárja-
tok egy cupressus ágacskát ajtótoknak szemöldökére: 
cseppentsetek egynéhány vércseppeket ezen áldott em-
lékű kedves Mesterünkre; vért bocsátok én is szivem 
mellől érette. Én most tiveletek egyetemben az ő kedves 
emlékének fenmaradására egy oszlopot emelek, melynek 
ezt iröm fekete betűkkel egyik oldalára: Lugeat patria 
lugeat Senatus, lugeat equestris ordo; sed recordentur, 
vum lugere, qui conditionem, ut morivetur, habebat. Gyá 
szolja a haza, gyászolja őtet a Tanács, gyászolja a nem-
zeti rend is; de jusson eszébe, hogy olyant gyászol, a 
kinek sorsa, hogy meghalhatna olyan vala. A más olda-
lára pedig ezeket teszem fel kitetsző bétűkkel a megholt-
nak példaadására: Disce puer virtutem ex me verempue-
laborem; ex aliis vitám longam; tune te mea dextra 
invictum dobit, et magna inter proemia ducet. Tu facito 
mox cum natura adole veritaetas sis minor et te animo 
repetentem exemplabonorum admoneat primum et Fogaras-
sius excitet Heros. Tanuld meg ifjú, akárki légy, én tőlem 
a virtust követni és a valóságos derék munkát felvállalni, gya-
korolni ; Másoktól pedig hosszason élni; im tégedet az én ke-
zem s penámmal készített muneám győzhetetlenné lészen és 
nagy jutalmaknak elnyerésére elvezérel; Te azon légy, 
hogy majd midőn jól fél nevekedel, rólam megemlékezz, 
és mikor magadban a jó emberek példáit hányod-veted 
legelsőben is a Fogarasi név indítson fel téged. 

Elmondám, 1785. január. 
Közli Koncz József. 

E G Y H Á Z . 

Az angol királynő jubileuma Budapesten. Az 
angol királynő jubileuma alkalmával mult vasárnap a 
budapesti skót egyház hold-utcai templomában ünnepi 
istentisztelet volt, melyen jelen voltak az angol konzulátus 
és a budapesti angol kolónia tagjai csaknem teljes, magyar 
közönség is szép számmal. Az istentiszteletet Moody dr. 
lelkész végezte angol nyelven. A kóruson a zenekar az 
angol himnuszt játszotta s az összegyűlt hivők azt az 
imádságot mondották el lelkészükkel egyetemben, melyet 
most a világ minden angol templomában imádkoznak: 
áldást, oltalmat kér a királynő számára az ég urától. 
Az angol imádság után Vásárhelyi József dr. református 
segédlelkész magyarul mondott szép hálaadó imádságot. 

A pápai belmissziói értekezletről írja a »Dunán-
túli Prot. Lap«: »Debreceni laptársunk a pápai belmissziói 
értekezletről megemlékezve gúnyosan kérdi, hogy elhisz-
szúk-e, hogy Szabó Aladárék megelégesznek az olt elfogadott 
határozatokkal, melyekhez ők is hozzájárultak. A történeti 
hűség kedvéért kötelességünk megjegyezni, hogy a hatá-
rozatok egynek kivételével Szabó Aladár propoziciói s így 
nem ő járult e javaslatokhoz, hanem a gyűlés járult az 
ő javaslataihoz. Hogy Szabó Aladár ezeken túl megye-



s téves irányban is folytatja az evangelizáiást: nem tud-
juk; ez esetre minden körülmények közt szembe állanánk, 
de egyházunk érdekében kívánjuk, vajha a Pápán elfoga-
dott javaslatok minél előbb országszerte megvalósulnának, 
s akkor nem kellene túlzásoktól tartanunk. Az hiszszük, 
ebben t. laptársunk is egyetért velünk.« 

A tisza-vidéki lelkészi kör Bot-Paládon Bélteky 
Albert elnöklete alatt tartott értekezletén több helyi érdekű 
és csekélyebb fontosságú ügy mellett a kör tagjai különö-
sen sérelmesnek találván egyházunkra nézve a szülőknek 
gyermekeik követendő vallására nézve megegyezbetéséf, 
illetve a mit az ezt megengedő törvény eredményezett. 
— a reversális és lélekhalászás" korának most már szente-
sítve föltámadását, másfelől egyházunk anyagi bajait nem 
látván orvosolva a lelkészi fizetések 600. majd 800 frtra 
tervezett állami kiegészítésével, határozatilag kimondták, 
hogy óhajtják as 1868. évi Lili. t.-c. vissza,állítását és 
az 1848. éri XX. t.-c. életbeléptetését, s erre felhívják 
az egyetemes lelkészi értekezlet figyelmét,. — Ezenkívül 
elhatározták, hogy egy lelkészi árvaház felállítása s egy 
notanítóképezde szervezése iránt indítványt terjesztenek a 
szatmári egyházi értekezlet elé. 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon az évzáró 
vizsgálatok f. hó 18-án értek véget s akkor volt az év-
záró ünnepély is. A vizsgáló bizottság a szokásos záró 
értekezleten megállapította a különböző iskolai jutalmakat, 
melyek a záró ünnepen osztattak ki; tudomásul vette a 
tanárikar ama jelentését, hogy Hamar István theol. helyet-
tes tanár a theologiai m. tanári vizsgálati dolgozatát el-
készítette s püspök urat felkérte, hogy a vizsgáló bizott-
ságot a szóbeli vizsgálat felvételére f. évi szeptember első 
felében összehívni szíveskedjék; tudomásul vette az igaz-
gató választmány elnökének, Szász Károly püspök úrnak 
amaz intézkedését, hogy Hamar István theologiai helyettes 
tanár megbízását a tanárikar javaslatára az egyházkerületi 
közgyűlés idejéig meghosszabította; tudomásul vette püspök 
úrnak amaz intézkedését, hogy Szöls Farkas volt. igazgatót, 
kit a tanárikar három évre újból és egyhangúlag igazgatóvá 
választott, állásában megerősítette. — A záró ünnepéi yen 
következő jutalmak osztattak ki: A Csontos-alapból 100— 
100 frt Bocsor Lajos, Danóczi Antal, Kóréh Endre és 
Makay Lajos theologusoknak, mint osztályukban legkitű-
nőbb tanulóknak. 2. A Gerenday-alapból Molnár János-
nak 50 frt. 3. A Ballagi-alapból Makláry Károlynak 
48 frt 20 kr. 4. A Gerenday József- és Bolgár Mihály-
alapból Kulifay Lászlónak és Szánt-hó Gézának 25—25 frt. 
A Hul]av-alap 25 frt ja nem adatott ki. A szónoklati ver-
senyen kilenc pályázó közül a 16 frtos pályadíjat (Nagy 
István bissei lelkész alapítványa) szavazattöbbséggel Mu-
rányi János nyerte el. Barcsa Adolf adományából egy theo-
logiai értekezéssel 100 frt jutalmat nyert Kóréh Endre, 
néhai Tatay András unokája. Az önképző kör adományá-

ból egy filozofiai értekezéssel 15 frt pályadíjat kapott Kulifay 
István. A Várady Károly-féle 27 frtos prédikáció pálya-
díj nem volt kiadható. — A jutalmak és pályadíjak ki-
osztása után Szász Károly püspök úr lendületes szép 
beszédben mondott köszönetet a tanárikarnak s az ifjú-
ságot buzdította további munkásságra, egyszersmind közzé-
tette a vizsgáló bizottság ama határozatát, hogy f. évi 
augusztus 30-án a harmadévesek közül betegség és más 
okok miatt nem vagy hiányosan vizsgázott ifjak részére 
pótló vizsgálat tartatik. Végül SzÖts Farkas igazgató, rövid 
beszédével s püspök úr záró imádságával az iskolai év 
befejeztetett. Este az ifjúság bucsúvacsorát rendezett, 
melyen a tanárikar néhány s a vizsgáló bizottság egyik 
tagja is résztvett. 

A budapesti ev. ref. főgimnáziumban a lefolyt 
iskolai évben ösztöndíjat kaptak a következő tanulók: 
1. A báró Majthényiné-féle alapból : Barna Dániel (VII. 
oszt.) 200 frt., Kerekes Géza (VII. osz.) 200 frt,. Németh 
János (VIII. o.) 200 frtot. — 2. Szíjj-féle alapból: Illés 
Géza (I. b. o.) 100 frt., Király Tibor (111. á.) 100 frt.. 
Fuxhoffer Dezső (III. b, oszt,.) 100 frt., Hetesy Ferencz 
(IV. á. o.) 100 frt., Szabó Károly (IV. b. o.) 100 frt., 
Szakáll Imre 100 frt.., Biró Sándor (VI. o.) 100 frt., 
Szabó Jenő (VI. o.) 100 frt., Szilvásy Zoltán (VIII. o.) 
100 frt., Szilvásy Z. kapott még 100 frtot az egyesült 
fővárosi takarékpénztár alapjából. — 3. A Szalay-féle 
alapból: Csulak Zoltán (II. á. o.) 50 frt,, Csia Sándor 
(II b. o.) 50 frt., Benkő Viktor (IV. á. o.) 50 frt.., Bene 
Kálmán (V. o.) 50 frt,, és Bene László (VIII. o.) 50 frt., 
— 4. A Hubay-féle alapból: Nagy József (II. b.) 25 frt., 
— 5. A Balassa Lajos-féle alapból: Grossman Gyula 
(II. b.) 25 frt. 

Debrecen szab. kir. város meghívta az országos 
tanáregyesületet, hogy jövő 1898. évi nagygyűlését falai 
között tartsa meg. Felette Örvendünk ennek. Debrecent 
az iskolák városának szeretik némelyek nevezni s szép 
tőle, hogy ez alkalommal is igyekszik kimutatni a magyar 
kultura bajnokai iránti nagyrabecsülését. De másrészről 
kálvinista Rómának is hívják Debrecent. Hát a Prot. Iro-
dalmi Társaságot mikor hívja vendégeül ez a kálvinista 
Róma? (J.) 

Az erdélyi ref. kollégiumok tanárai, a kerületi 
gyűlést megelőzőleg, f. hó 9-én Kolozsvárt rendkívüli 
tanárértekezletet tartottak, melynek egyedüli tárgya volt 
a jelenben éppen 33 éves »tanári özv. árvái gyámintézeU 
végleges feloszlása, illetve a gyámintézet alapjának a hét 
kollégium között oly arányos szétosztása, hogy azok áz 
országos tanári nyugdíjintézetben nem levő, néhai tanárok-
nak élő özvegyeiről és árváiról gondoskodhassanak oly 
mértékben legalább, a mennyi évi segedelmet az 1893. 
t.-c. értelmében immár tovább fenn nem tartható, közös 
alapból eddig és most is élveznek. A kérdés megoldása 
és az úgy lebonyolítása 3 év óta húzódott, mert nem 
annyira számtani fejtegetések nehézsége és igazságos arány-
kulcs megtalálása volt a nehéz gond, mint inkább a 
különböző érdekeknek s localitásoknak olyforma össze-



egyeztetése, mely súrlódásokra sem az egyes intézetek 
közt, sem a főhatósággal való viszonylatban alkalmat ne 
szolgáltasson. Az alapot kezelő kolozsvári kollégium tanár-
testületét egyfelől és másfelől az állandó igazgatótanácsot 
illeti az érdem és elismerés, hogy végrevalahára meg-
találták a *gordiusi csomónak« lebonyolítható fonalát 
akként, hogy a mostan összejött rendkívüli tanárérte-
kezlet az alap végleges felosztására döntő határozatot 
hozott, melynek értelmében a kolozsvári tanári kar 
megbizatott, hogy folyó évi julius 1-től az állandó igaz-
gató-tanácstól is helybenhagyott alapon benyújtott bi-
zottsági munkálat és felosztási terv szerint a felosztást 
effectuálja s az egyes kollégiumokra háruló évi terhek 
középértékeinek összegeit az elfogadott kulcs szerint álla-
pítsa meg, az értékpapírokról készpénzre változtatást a 
számolás könnyebbítése végett hajtsa végre és a végered-
ményről, illetve eljárásáról a jövő tanárértekezleten számol-
jon be. (—e—) 

GYÁSZ ROVAT. 

f Antos Jánosné , szül. Radák Katalin bárónő f. 
hó 15-én N.-Abonyban, rövid szenvedés után hirtelen 
elhunyt. Egy jóságos urnő, buzgó keresztyén anya és 
feleség, tisztes magyar nagyasszony veszett el benne, kit 
nagyszámú családja s minden ismerőse csak tisztelni és 
szeretni tudott. Egyházának, a református egyháznak hü 
és áldozatkész tagja volt, ki míg férje az egyházi köz-
igazgatást szolgálta, maga a család kegyességét és az egy-
ház szegényeit istápolta. Haláláról következő gyászjelen-
tést vettük: Sepsi-rét.yi Antos János, 48—49-iki honvéd 
vezérkari alezredes a saját és gyermekei: Klára özvegy 
gr. Bethlen Gergelyné és leányai Klára és Éva: István, 
neje báró Laffért Matild és leánya Ilona; János, neje ilos-
vai és nyéki Némelhy Erzsébet; Béla; Anna, valamint 
férje szt.-miklósi és óvári Fongrácz Aladár cs. és kir. 
kamarás, huszár-kapitány és leánya Katalin, Mária, vala-
mint. férje bajcai Beliczey Tibor és leánya Margit, úgy-
szintén az összes rokonok nevében mélyen megszomoro-
dott szívvel jelenti sepsi-rétyi Antos Jánosné, magyar-
bényei báró Radák Katalin, a legjobb feleség, anya, nagy-
anya, anyós és rokon, élete 63-ik, boldog házassága 46-ik 
évében, 1897. június 15-én rövid szenvedés után történt 
gyászos elhunytát. A forrón szeretett megboldogultnak 
hült tetemei f. hó 18-án, d. e. 11 órakor fognak az abonyi 
ev. ref. sírkertben a családi sírboltban örök nyugalomra 
elhelyeztetni. Kelt Abony, 1897. június hó 15 én. — Béke 
hamvaira! 

f Brassa i Sámuel nyug. egyetemi tanár Kolozs-
várit e hó 24-én elhunyt. Lapzárás után veszszük e hírt. 
Jövőre részletesebben. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A közoktatási miniszter Hegyi 
József hajdúnánási ev. ref. gimnáziumi tanárt a szentesi 
állami főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. — 
Budapesti ev. ref. főgimnáziumunk igazgatójává, a nyu-
galmba vonult Vámossy Mihály helyére f. hó 23-án a 
tanári kar és az igazgató-tanács ajánlatára a következő 
hat évre egyhangúlag Molnár Sándor tanárt választotta 
meg. A tanári kar első helyen Laky Dánielt ajánlotta, de 
ő mind a tanári széken, mind az igazgató tanácsban ki-
jelentette, hogy az igazgatói állásra nem reflektál. — Bpesti 
ref. theologiai akadémiánk igazgatójává a következő három 
évre újból Szöts Farkas eddigi igazgatót választotta meg 
a tanári kar. — Szele György, tápéi ev. ref. lelkészt s a 
debreceni egyházmegye főjegyzőjét a bakonszegi (Bihar 
megye) nagy és virágzó egyház lelkipásztorául választotta. 
— Tóth József\ nagyváradi ref. s. lelkészt, az Ébrezstö 
című néplap ismeretes szerkesztőjét a kőrösladányi egyház 
szótöbbséggel rendes lelkészeül választotta. — Jánosi Zol-
tán, törekvő ifjú költőt s tanárjelöltet, ki a mult évben 
Zürichben volt, a debreceni ev. ref. főgimn. a jövő évre 
helyettes tanárul nyerte meg. — A debreceni ev. ref. 
kollégium háznagyául 12 pályázó közül e hó 21-én Sós 
Lajos, t.-löki s. jegyzőt választották meg. — A debreceni 
főiskolánál lévő s külföldi tanulmányútra szóló Nagy 
József-féle 500 frtos ösztöndíjat erre az évre Joó István 
középiskolai felügyelőnek adományozták. A stipendium 
lelkészeknek és tanároknak szól. Joó Istvánon kívül még 
5-en pályáztak reá, mindannyian főiskolai tanárok. — Dr. 
Beötlii Zsolt, jelenleg a magyar tanárság vezére, e hó 
22-én érkezett Debrecenbe, hogy mint kormányképviselő 
résztvegyen az ott 23—27-én tartott érettségi vizsgálato-
kon. A vasútnál a debreceni tanárok nagy számmal várták 
s üdvözölték. Tiszteletére e debreceni tanári kör e hó 
26-án bankettet ad. 

* Ováció Szilágyi Sándornak. Június 21-én töl-
tötte be hetvenedik életévét Szilágyi Sándor, a kitűnő 
történetíró, a kinek tiszteletére a Magyar Történelmi Tár-
sulat az nap délután szép ünnepet rendezett az egyetemi 
könyvtár olvasótermében. Az ünnepet gróf Teleki Géza 
nyitotta meg rövid és hatásos üdvözlő szavakkal. Utána 
Károlyi Árpád méltatta hosszabb, szép beszédben Szilá-
gyi fáradhatatlan munkásságát. Átnyújtotta neki egyúttal 
azokat a díszes emlékérmeket, a melyeket tisztelői erre 
az alkalomra készíttettek. Az egyik érem színaranyból, a 
másik ezüstből, a harmadik bronzból van. Egyik oldalukon 
Szilágyinak jól sikerült arcképe van kivésve, a másikon 
az egyetemi könyvtár épülete látható, a melynek egyik 
sarki szobájában Szilágyi [müveinek nagy részét megírta. 
Ez oldal felső felében egy alakcsoport van. Középen könyv-
halmaz között elmélyedve ül egy tudós, s köréje csopor-
tosulnak ifjú tanítványok, a kik csöndes áhítattal csügg-
nek a mester ajkán. Átadtak egyúttal egy díszes emlék-



albumba helyezett feliratot, a melyet közéletünk és tudo-
mányosságunk mintegy ötszász előkelősége írta alá. Szilá-
gyi a könyekig meghatottan válaszolt az ovációra, s köszö-
netet mondott azért barátainak, akik — úgymond — be-
aranyozták öreg korának alkonyát. Zsilinszky Mihály állam-
titkár a kultuszminiszter képviseletében üdvözölte az agg 
tudóst. A magyar tudományos akadémia képviseletében 
Szily Kálmán fejezte ki jókívánságait Szilágyi iránt, ki 
az akadémiának 39 év óta tagja; azután sorba jöttek a 
budapesti tudományegyetem részéről: Ponori Tewrewk 
Emil, Szádeczky Lajos a kolozsvári egyetem, Sz.day Imre 
a magyar nemzeti muzeum, Pauler Gyula az országos 
levéltár, Ádám Gerson igazgató, a nagykőrösi főgimnázium 
nevében, amelynek Szilágyi egykor tanára volt, Bedö 
Albert a székely művelődési és közgazdasági egylet, Nagy 
Iván, a magyar heraldikai és genealógiai társaság és 
Forster Gyula, Szász Károly az országos régészeti és 
embertani társulat nevében, 53 éves barátságára való 
hivatkozással üdvözölte a jubilálót. Az ünnep végén Nagy 
Gyula, a történelmi társulat titkára a beérkezett üdvözlő 
táviratokat olvasta föl. 

* Pest i Hirlap, mely a folyó év második felével 
fennállása második évtizedét tölti be, megint sok érdekes 
dolgot helyez kilátásba a közel jövőre. Regénycsarnoká-
ban Jókai Mórtól fog új regényt közölni, tárcarovatában 
pedig Mikszáth Kálmán hosszabb elbeszélését. A Pesti 
Hirlap ma kétségbevonhatatlanul legbővebb tartalommal 
jelenik meg a napilapok közt; napról-napra 20—21—24 
oldalt ad, vasárnaponkint pedig 32 oldalnál sohasem keve-
sebbet, sokszor azonban többet. Elve: mennél több mulat-
ságos közleményt adni, de a hasznost és tanulságost sem 
mellőzni. Rendes előfizetőit külön kedvezményekkel köte-
lezi le, melyek közt első helyen áll a Pesti Hirlap nagy 
képes naptára. Az előfizetési díj (félévre 7 frt, negyed-
évre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr., a >Párisi Divat* 
hetenként megjelenő nagy divatlappal együtt egy félévre 
9 frt, negyedevre 4 frt 50) a Pesti Hirlap kiadó hivata-
lába (Budapest, V. ker. Váczi-körút 78.) küldendő, a hon-
nan mutatványszámokat is lehet kérni. 

* Sajtóhiba kiigazítása. A 25-ik számban »Az 
egyházi unió érdekében« cím alatt megjelent cikkben a 
386. oldal 2-ik hasábjában alulról a 8-ik sorban : évszáza-
dokra helyett olvasandó: időszakokra. 

P á l y á z a t . 

A kisújszállási ev. ref'. egyház népiskolájában pá-
lyázatot hirdet: 

1. A fiú iskolában egy kisegítő tanítói állásra, az 
1897/98. tanévre, melylyel a III és IV. osztály tanítása 
van összekötve, évnegyedenként az egyház pénztárából 
előre fizetendő 400 forint törzsfizetés, 50 frt lakbér java-
dalmazással. 

2. Négy osztályú leányiskolában egy kisegítő tanítói 
állomásra az 1897/98. tanévre, melylyel az I. és II. osz-
tály tanítása van összekötve, az első pont alatt megje-
lölt javadalmazással. 

Pályázhatnak okleveles ev. ref. vallású tanítók vagy 
tanítóképezdei tanfolyamot végzett tanítójelöltek. 

A pályázati kérvényekhez, melyek folyó év július 
hó 20-ik napjáig alulirt iskolaszéki elnökhöz küldendők, 
csatolandók lesznek az életkort, vallást, képesítést, neta-
lán eddigi alkalmazást igazoló okmányok. 

Az állomás a tanév folyama alatt el nem hagyható, 
f. év szeptember 1-ső napján elfoglalandó. 

Kisújszállás, 1897. június 17-én. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

Pályázat tanári állásokra. 
A halasi ev. ref. főgimnáziumnál a jövő 1897/98. 

tanévvel betöltendő két tanári állásra pályázat hirdette-
tik, és pedig : 

1. természetrajz-földrajz, 
2. német-latin (esetleg magyar-görög) tanszékekre. 
Megjegyezzük, hogy a jelölt szakok mellett a meg-

választott köteles más rokon tárgyakat is tanítani. Heti 
óraszám 20-—21. 

A rendes tanár fizetése: 1200 frt törzsfizetés, 200 frt 
lakbér s 50 frt ötödéves pótlék. 

Ha a jelzett állások bármelyike helyettes tanárral 
töltetik be, ennek javadalmazása 800 frt fizetés. 

Ez utóbbi eset csak akkor állhat elő, ha olyan pá-
lyázóra esik a választás, ki még oklevéllel nem bír; de 
ha az illető képesítő oklevelét megszerezte akkor azon-
nal rendes tanári fizetésben részesülend. 

Pályázhatnak oly helv. hitv. tanárok és tanárjelöl-
tek, kik a jelzett tanszakokra képesítve vannak, vagy 
azok valamelyiből oklevelet akárnak szerezni, 

A szükséges okmányokkal felszerelt kérvények a 
főgimnáziumi igazgató tanácsához f . évi augusztus 20-ig 
beadandók. 

A megválasztott rendes tanár az országos nyugdíj-
intézetnek rendes kötelezett tagja, s hivatalát folyó év 
augusztus 30-án tartozik elfoglalni. 

Halas, 1897. június 20-án. 
A halasi ev. ref. főgimnázium 

igazgató-tanácsa. 

Pályázati hirdetés. 
A h.-nánási ev. ref. hatosztályú gimnáziumban két 

rendes tanári tanszékre hirdettetik pályázat, melyekre 
a) a német-magyar, vagy a latin-német esetleg a 

magyar és latin nyelvből. 
b) a mennyiségtan és a rajzolómért anból, esetleg a 

mennyiségtan és természettanból képesített protestáns egyé-
nek pályázhatnak. Kik képesítve vannak a torna tanításra 
is, a miért természetesen külön tiszteletdíj járna, előnyben 
részesülnek. Fizetés 1200 frt, melyből 200 frt lakbér, az 
egyház pénztárából évnegyedenként előre fizetve. Ha ok-



leveles pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek 
tanárjelöltek is; ez esetben a íizetés 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 

A kivánt oklevéllel biró egyének egy évi sikeres 
működés után állandósíttatnak, a midőn az országos tanári 
nyugdíjintézetnek is kötelezett tagjai leendenek. 

Nem okleveles egyén csak helyettes tanári minőség-
ben és csak egy évre választatik, de ha ezen idő alatt a 
kivánt tárgyakból oklevelet szerez és sikeres működést 
mutat fel, a következő évben, mint rendes tanár állan-
dósít tátik. Végre, ha okleveles, de nem a kiírt szakból 
képesített egyén választatnék meg. a szintén csak helyet-
tes tanári minőségben és csak egy évre alkalmaztatik, 
fizetése azonban 1200 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. évi augusztus 
végén, legkésőbb szeptember elején elfoglalni köteles, ha 
családos 40 frtot, ha pedig nőtlen 15 frt költözködés! 
átalányt kap; ez összeget azonban, ha állomásától három 
év letelte előtt bármi okból megválnék, visszatéríteni 
tartozik. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges katona 
szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanulmányai-
kat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bízonyítványnyal 
felszerelve f. évi július 8 ig bezárólag az ev. ref. egyház-
tanács elnökségéhez küldendők. 

H.-Nánás, 1897. június 15-én. 
Benkő Lajos, Kállay Imre, 

ev. ref. lelkész-elnök. 2—2 főgondnok. 

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 iövő 1897—98. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l n y e r l i e t é s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha. tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

H) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
/>) 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 
1897. 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 1.897—98. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1897. június 23-an. 

Dr. Zsigmondy Jenő, jegy/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. 1897. 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 után a tanév elején, második félerészét 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 filo-
zofiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zófiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr Králik Lajos, elnök. 
H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTKN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerület, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Uorny&nftzktf 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 é v r e : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

A 1897-dik év második felére előfizetést nyi-
tunk, bizalommal kérve olvasóink támogatását, még 
pedig két irányban Folytassák az előfizetést és 
szaporítsák a lap olvasó közönségét. Ha minden 
előfizető csak egy új előfizetőt szerez, ezzel a 
lap erejét már megkétszerezhetjük. Az előfizetés 
feltételei a lap homlokán olvashatók. 

A paraszt soeialismus. 
Politikai lapjaink állandó rovatot nyitottak 

immár a paraszt soeialismus kérdésének s nincs 
egy nap sem, hogy az ország különböző pont-
jairól érkező tudósí tások ne számolnának be 
szerződések felmondásáról, ki töréshez közel álló 
s treik-mozgalmakról , csendőrség és katonaság 
kirendeléséről ; sőt néhány helyen már a fegy-
verek is megdördül tek, megdöbbentő jeléül a 
fenyegető veszedelemnek. A kitörni készülő ara-
tási sztrájk s az annak alapját képező paraszt 
soeial ismus kérdése foglalkoztatja a polit ikusokat, 
a nemzet-gazdákat ; a kormány óvó s megtorló 
intézkedéseken tanácskozik; de vájjon a sok 
tanakodásban megtalál ták-e a baj forrását s meg-
találták-e az alkalmas gyógyító sze reke t? En úgy 
látom, hogy nem, s épen ez késztet arra , hogy e 
nagyfontosságú dologhoz hozzá szóljak, annyival is 
inkább, mivel a paraszt soeialismus kérdése nem-
csak agricul tural is ós állami kérdés, hanem egy-
szersmind egyházi is s a veszedelem talán még 
jobban fenyegeti egyházi lé tünket , mint földmí-
velósi és állami életünket . 

Ha a paraszt soeialismus kórdósévei kez-
dünk foglalkozni, legelső sorban is az tűnik fel, 
hogy a mozgalom nem az ország igen szegény 
s sokszor az éhenhalással küzdő felső vidékein 
dominál, hanem a gazdag kis- és nagy magyar 
alföldön; a magyar- lakta s legnagyobb részben 
kálvinista jellegű vidékeken. Mi a magyarázata 
ennek? Rosszabbak a birtokviszonyok az alföl-
dön, mint a fe lvidéken? Nem. Rosszabb a sze-

gény ember sorsa? Nem. Kevesebb a m u n k a b é r ? 
Nem. Nagyobb a t e h e r ? Nem. Mi hát az o k ? ! 

Hogy a baj igaz okait megtaláljuk, nem csupán 
a külső agrá r és socialis viszonyokat kell mór-
legelnünk, mer t ha bár ezek megfejtenek is vala-
mit, de a baj fészkeit nem muta t ják meg vilá-
gosan. Mélyebbre kell itt hatolnunk s az emberi 
szivet s annak vad indulatai t vizsgálnunk, hogy 
az igazsághoz el juthassunk. Vizsgálódásainknál 
nem is szükséges, hogy az általános emberi lel-
ket tegyük magunk elé a boncasztalra s nem 
szükséges, hogy a külföldi socialista próféták 
theor iá iba merül jünk. A magyar paraszt soeialis-
mus külön fej leménye a socialis i rányzatoknak, 
a mit elvont theor iák meg nem fej tenek; azt 
csak a magyar néplélek fejtheti meg igazán. 

Napi lapjaink bőven hoznak tudósí tásokat 
a paraszt socialista vezérekkel folytatott beszél-
getésekről s magamnak is alkalmam volt több-
ször beszélgetni velők egy alföldi nagy városban 
s ezek a beszélgetések arról győztek meg, hogy 
a magyar paraszt social ismusban a magyar nép 
»nemzetséges bűnei«-nek még nemzetségeseb-
bekkó lótele játsza a főszerepet. 

Első helyen áll ezek közt a büszkeség és 
a dölyf, a mely nem szivesen tűri meg maga 
felett a felsősóget, legyen az akár világi, aká r 
egyházi, s a mely fékét veszítve s a socialista 
lapok mérge által táplálva egész oda fejlődött, 
hogy a magyar paraszt socialista lenézi ós meg-
veti a kaputos ember t ; he rének nézi, a ki csak 
az ő zsírján élősködik. 

A másik nemzetsóges bűn az irigység, mely-
nek rosszul esik látni mind az úri embernek 
látszólagos kényelmét, mind a gazdagabbnak jó-
létét. Kaput és vagyon synanimok a paraszt 
socialista szemében, irigyli s mivel nem lehet egy 
csapásra az övé: gyűlöli mindkettőt , mely meg-
élhetésében mégis csak reá van szorulva. 

A harmadik nemzetsóges bűn e két elsőnek 
természetes folyománya s nem más, mint a szán-



dékos rossz akarat. Az urat és a gazdagabbat 
megrövidíteni és megrontani, fájdalom, megen-
gedett elv volt már régebben is népünk között 
s ma, a mikor a socialista lapok földosztással, 
vagyonközösséggel bolondítják népünket : a rossz 
akarat aratási sztrájkot tereint, csak azért, hogy 
a gazdagabbat tönkre tegye; s képes nyilvános 
lázongásra is, hogy vad indulatait kielégíthesse. 

Ezek a magyar paraszt szocialismus belső 
rugói s jellemző tulajdonságai. E nemtelen indu-
latok tulajdonai ugyan az általános s bűnös em-
beri természetnek is, de nyilvánulási alakjaikban 
annyira magukon viselik az alföldi magyar paraszt 
ember jellemző vonásait, hogy a magyar paraszt 
socialismus egészen speciális, egészen magyar. 

Ezt azonban megállapítanunk nem elég, azt 
is keresnünk kell, hogy e nemtelen indulatok 
miként juthattak épen magyar népünk közt ily 
uralomra s mik és kik annak okai. 

A legtöbben itt is megálíanak a külsősé-
geknél s vagy az urakat és munkaadókat vagy 
magát a népet kárhoztatják, a nélkül, hogy a baj 
igazi forrásait kutatnák. 

Nem állítom, hogy nem vétkeztek intra és 
extra muros; nem mondom, hogy urak és munka-
adók nem követtek el sok méltatlanságot a 
munkás néppel, mert a dölyf és kapzsiság jel-
lemző tulajdonai a magyar kaputos és gazdag 
embernek is: de én a baj igazi okát nem ezek-
ben a külsőségekben s az elkövetett méltatlan-
ságokban találom meg, hanem a vallásos alapot 
nélkülöző félmüveltségben s a keresztyéni szeretet 
hiányában. Ez a baj igazi oka, a többi mind 
csak külső nyilvánulása ennek. Ha eszünk és 
szivünk egyformán művelt volna s ha urat ós 
parasztot, gazdagot ós szegényt az igazi keresz-
tyéni szeretet fűzne össze, nem lenne socialismus 
soha sem, vagy jobban mondva, megvalósulna az 
igazi, krisztusi socialismus. 

S ki, vagy kik az okai annak, hogy a ke-
resztyéni szeretet hiányzik közöttünk? Nem ha-
bozom nyíltan kimondani, hogy itt egyformán 
terheli a vád az államot és az egyházakat. 

Vád terheli az államot, mert népoktatási 
programmjából ha nem teljesen küszöbölte is ki 
a valláserkölcsi nevelést, de kivetette a központ-
ból a legkülső körbe, hogy minél kevesebbet 
aggasson. Tantervében a vallásos oktatásnak csak 
kegyelemből jut egy kis helyecske, de a nem 
felekezeti iskolákban az sem a rendes tanórák 
keretében, hanem csak azon kívül. 

Vád terheli az egyházakat, hogy ezt így 
történni megengedték s a vallásos szellemet a 
népoktatásból kipusztulni hagyták; de főként vád 
terheli őket, mert nemcsak hogy a nem-feleke-

zeti iskolákban nem használták ki a kegyelem-
ből nyújtott alkalmakat a serdülő nemzedék val-
lásos képzésére, de nem használták azokat fel 
még a saját felekezeti iskoláikban sem. Feleke-
zeti népiskoláinkban is megelégszünk azzal, hogy 
a tanév végén egy formális vizsgát végig hall-
gassunk; nem felekezeti iskoláink hitoktatásáról 
pedig jobb nem is szólani. 

De mulasztásaink ezzel még nincsenek ki-
merítve. Az iskola csak alapot akar vetni, az 
életben kell a r ra tovább építeni. S építettünk-e? 
Gondoskodtunk-e arról, hogy olvasni tudó népünk 
oly olvasmányok birtokába jusson, a melyek 
lelkét nem meg mérgezik, de nemesítik s a me-
lyek a vallásos érzést, a keresztyéni türelmet 
és szeretetet ápolgassák? 

Bizony nem. A bibliát s a régi jó Szikszayt 
engedtük kimenni a divatból, de újat, jobbat 
adni elmulasztottuk. 

De mivel népünk olvasni akart, mi azonban 
szellemi táplálékot nem tudtunk neki adni, sem 
pedig olvasási haj lamát nem irányítottuk, az lett 
az eredmény, hogy szükséglete kielégítésére nél-
külünk alakított olvasóköröket, paraszt kaszinó-
kat s ott falta és falja mohón a képes politikai 
s újabban meg a socialista lapok véresszájú, 
nópbolonclító cikkeit. Ilyen paraszt kaszinó né-
mely alföldi városban van 10—15 s miután el-
mulasztottuk, hogy mi alakítottuk volna azokat, 
a vezetés is kiesett a kezünkből s olyan eleme-
kébe került, a melyek nemcsak állam-, de egyház-
ellenes irányba vezetik a kör együgyűbb tagjait. 
Ezek az egyház nélkül alakult, s minden egy-
házi felügyeletet vagy irányítást nélkülöző paraszt 
kaszinók ós olvasókörök a magyar nép igazi 
megrontói. Ezekben dőlnek el a községi, kép-
viselő- és papválasztások; itt határoztatik meg, 
hogy mennyiért szavazunk? ezekben fejlődik ki 
a paraszt socialismus, ' s itt ezekben vannak a 
mi bajaink melegágyai. S hogy ezek hangadók 
s vezetők lehetnek, abban bizony a mi mulasz-
tásunknak tetemes szerepe van. Nem gondoztuk, 
s nem irányítottuk népünk olvasási hajlamát s 
most keservesen iszszuk mulasztásaink levét. 

Mert ne gondoljuk, hogy e teljesen magokra 
s néhány szájas és dologkerülő ember vezetésére 
hagyott olvasókörök káros hatása csak állami 
vagy nemzetgazdasági tekintetben nyilatkozik. 
Nem, a magyar paraszt socialismus nem áll meg 
az aratási sztrájknál, hanem átterjed az egyházi 
élet terére is. A népboldogító socialista vezérek 
nem csupán az állami rend felforgatására töre-
kesznek, hanem egyszersmind eltörlésére minden 
egyháznak s minden vallásnak is. Alakul, fejlő-
dik a socialista hitvallás; népünk, melylyel a 
keresztyénség igaz tanait meg nem ismertettük, 



mohón veszi be a socialista káté általános sze-
retetet, egyenlő munkamegosztást, az egyedül csak 
a földön keresendő boldogságot hirdető hang-
zatos frázisait s a mily mértékben beveszi, olyan 
mértékben hal ki szivéből az egyházszeretet, az 
egyházi közterhek viselésére való készség s olyan 
mértékben veszi igénybe a felekezetnélkülivé le-
hetős jogát s lesz mételye s mérge még azoknak is, 
a kik egyházukhoz hívek maradni szeretnének. 
A jelenségek egymásután tünedeznek fel már 
előttünk. A régi házassági törvény s a feleke-
zethez tartozás törvénye csak hozzánk kötötte 
népünket ha akarta, ha nem; ele az új törvé-
nyek levették róla e kötelékeket s alig pár esz-
tendő s már is fájdalommal látjuk, hogy egy-
házaink, s nem csupán a kicsinyek, hanem a 
nagyok is, mint oldott kéve kezdenek szóthul-
lani. Az egyházi áldást a magyar alföld socialista 
szellemű vidékein már nem veszik igénybe; 
gyermekeik keresztelését elmulasztják; a közter-
hek viselésében osztozni vonakodnak s itt is, ott 
is ütögeti már fel fejét a felekezetnélküliség 
réme. 

Ideje, nagyon ideje, hogy felnyissuk sze-
meinket s meglássuk a bennünket fenyegető 
veszedelmet. Sürgős a védekezés szüksége, mert a 
magyar paraszt socialismus s annak folyománya-
képen a felekezetnélküliség el fog nyelni ben-
nünket, ha mind egy akarattal munkába nem 
állunk s a már sok helyen szivárgó töltéseket 
igazi keresztyéni cura pastorálissal meg nem 
erősítjük. Nagyobb veszedelem fenyegeti itt az 
egyházakat, mint az államot. Az állam képes a 
sztrájkoló arató munkás helyett másikat állítani, 
de a sztrájkoló s felekezetnélkülivé lett egyháztag 
helyett honnan állítunk mi újat? Egyetlenegy 
erőforrásunk csak a most fejlődő generatio lehet. 
Igyekezzünk azért azt nevelni, egyházunkhoz csa-
tolni s ne resteljük szavunkat felemelni az állam-
hatalomhoz sem s ne féljük fülébe dörgeni, hogy 
a költő mondása: minden államnak támasza és 
talpköve a tiszta erkölcs, így igaz: minden állam-
nak támasza és talpköve a keresztyéni vallásos nevelé-
sen alapuló tiszta erkölcs, mely ha megvész: Róma 
ledől s rabigába görbed! s kezet kézbe fogva, 
vállat vállhoz vetve, állam az egyházakat, egy-
házak az államot támogatva igyekezzünk magyar 
népünk szivébe visszavinni a buzgó öntudatos 
vallásosságot, a tiszta erkölcsöt, a keresztyéni 
türelmet ós szeretetet; mert ezek a magyar socia-
lismusnak és felekezetnélküliségnek egyedüli or-
vosszerei s nem a csendőr-fegyver s nem a gépies 
administrátió. 

Szent mártó ni. 

Protestáns önérzet. 
Abban a társadalmi rendben, melyben az 

egyének törekvéseinek tengelyét ós végső célját 
anyagi előnyök teszik ki, a melyben a szívnek 
nemesebb ós tisztább érzelmei tehát jóformán 
szóba sem jönnek, lehet-e csodálni, ha apad a 
vallásosság, a felekezetek jogosultságába vetett 
hit pedig egyszerűen kivész ? 

A dolog természetes folyamata ez és habár 
reánk szerfölött fájdalmas, be kell látni, hogy 
alig lehet másként mindaddig, míg az egyén céljai 
s a nemzet törekvései között nincs helye azoknak 
a dolgoknak, melyek iránt csakis a fejlődés maga-
sabb fokára jutott nemzetek bírnak érzékkel. 
A szabad kutatásra, a jellemek önállóságára és 
fokozottabb felelősségére alapított protestantismus 
hogyan virágozhatnék ós emelkedhetnék ott, hol 
a tekintély túltengése, az opportunista megaláz-
kodás a vezető elv s a hol az apák gondosabbjai 
szinte irtózattal gondolnak arra, hogy fiaik a 
nyugalmas bár függő állami hivatal helyett talán 
még valamely független pályára is mernék fejü-
ket aclni? 

Óh néha nemcsak a holtak, gyorsan halad-
nak az élők is. Eszembe jutnak a gyermekkor 
nehezen halványuló emlékei. A teli templom, a 
tömött hallgatóság, a kegyeletesen-őrzött zsoltá-
rok és bibliák s a felekezeti önérzet, mely a 
gyülekezetet, melyben születtem, áthatotta és látom 
a jelent, a miről igazán jobb nem beszélni. A 
dologban az a legbámulatosabb, a leginkább bé-
lyegző, hogy azoknak az ideáloknak elhalványu-
lását, melyekórt az ősök vért, életet ós vagyont 
áldoztak, a magukat józanoknak hirdető utódok 
elég merészek haladásnak hirdetni. Igen haladás 
ez, hanem lefelé. 

Ilyen körülmények között jó utalni arra, 
hogy az a nagy nemzet, mely épen a napokban 
ülte királynőjének 60 éves jubi leumát — az 
angol — mennyire más felfogással a van a val-
lásról, mily féltékenyen őrzi protestáns hitének 
hagyományait ós ezzel a szerintünk elmaradt 
felfogással, mint produkál oly eredményeket, 
melyekhez hasonlót a világ nem látott. Nem a 
gyarmatokról, nem is a hallatlan mértékben emel-
kedő gazdagságról, hanem az erkölcsök fokozatos 
nemesbüléséről akarunk szólani, a mely tekin-
tetben Anglia elől áll a világon. 

Más országokban a vagyon emelkedésével 
a bűnesetek számának sokasulása áll szemben, 
a britt szigeteken megfordítva van a dolog. Erre 
vonatkozólag legyen szabad a következőket föl-
említeni. 

A bűntettek száma Angliában körülbelül tíz 



év óta fokozatosan apad. 1887-ben volt 20,800 
1896-ban csak 13,000 eset. 

A nehéz munkára ítéltek száma 2800-ról 
729-re szállott le. Ennek következtében nyolc 
fegyházat be is kellett szüntetni. Ez a tény ön-
magában véve is bámulatos, de még inkább 
annak kell kijelentenünk, ha figyelembe veszszük, 
hogy Anglia népessége az utolsó években mil-
liókkal, vagyona pedig milliárdokkal szaporodott, 
mely eredmények máshol rendesen a bűntettek 
szaporodását idézik elő. Ezt látjuk Franciaország-
ban és elég szomorú, hogy mi sem állunk job-
ban, mint Franciaország, sőt nem nehéz kimu-
tatni, hogy az elválások, a bűntettek és az ifjú 
bűnösök száma nálunk félelmes módon emel-
kedik, mi azt mutatja, hogy fejlődésünk gyöke-
rében van megmérgezve. Franciaországban van-
nak sokan, mint például a jónevű író és ember-
ba rá t Bostand, ki ezt egyenesen az iskolák se-
cularisatiójának rójja föl. Vájjon az az irányzat, 
mely a népoktatást mindenáron a felekezetnél-
küli állam kezébe akar ja aclni csak azért, hogy 
a tehertől meneküljünk, gondolt-e ezzel? Nem 
jellemző-e, hogy teherré lett reánk nézve a fele-
lősség ós könnyű szívvel dobjuk el magunktól 
azt, mit megszerezni és cultiválni olyan öröm, 
olyan dicsőség volt az elődöknek? 

Persze a kiadások, a pénz, ez a bökkenő. 
Elődeinknek, a kik sokkal szegényebbek voltak, 
mint mi, jutott ilyenekre, nekünk nem jut, hisz 
úgy megsokasodtak az igények, olyan nélkülöz-
hetetlen szükség reánk nézve, hogy a test sza-
porodó élvezeteit kielégítsük, hogy nem marad 
másra semmi. Erkölcsileg kell megújulnunk, hogy 
arra az ú t ra juthassunk, mint az angolok, mert 
a haladásnak nincsen erősebb, igazabb támasza, 
mint az, a mi felekezetünknek is alapja, a felelősség-
érzet, a szabadság s az önmagunkra támaszko-
dás, a közügyekben való részvét, mely a fenkölt 
jellemek iskolája. Ha ezek az irányok áthatották 
a mi felekezeti életünket, akkor sokkal nagyobb 
mértékben leszünk a nemzeti emelkedésnek té-
nyezői, mint vagyunk ma. 

Mindez azonban nem eshetik meg szótfoszló 
felekezeti önérzetünk fölébresztóse nélkül és a 
ki ezen munkál, az egyszersmind a nemzeti fej-
lődés alapköveinek biztosításához is hozzájárul. 

Angliában azt vallják, hogy ők soha a világ 
első tengeri hatalmává nem fejlenek, ha Rómától 
el nem pártolnak. Mai jólétüket pedig ennek 
köszönhetik. 

Okoskodnak pedig akként, hogy csak így 
voltak kényszerítve a r ra a nagy erőfeszítésre, me-
lyet a szellemiek terén kifejtettek s a mely anyagi 
hatalmuknak is alapjává vált. Nem olyan oktalan 

dolog tehát, ha mi erre utalva a protestáns ön-
tudat újraébredését nemcsak felekezeti, hanem 
nemzeti szempontból is szükségesnek tart juk. 

Bernát István. 

A lelki átöröklés. 
—• Ismertetés és szerény megjegyzések. — 

>A lét kérdésének kell az elsőnek 
lenni minden mások előtt, e kérdésnek: 
honnan? mi? hova? s e kérdések megol-
dását egy életben, nem egy könyvben kell 
keresnünk®. Emerson. 

I. 
A magy. tud. Akadémia könyvkiadó vállalatában oly 

müvek is jelennek meg, melyek minket, papokat, szak-
szerűen is érdekelnek. Elég legyen az utóbbi időből csak 
a következő műveket említeni. Paul Janet »A politikai 
tudomány története az erkölcstanhoz való viszonyában«, 
melyben különösen a jézusi morál, sőt Jézus személyisége 
is, nagyon szépen van jellemezve. Barthelemy saint Hilaire 
>A íilozófia viszonya természettudományokhoz és a val-
láshoz^ Rendkívül kiváló munka »Az emberi szellem kép-
viselői* Emersontól, Szász Károly művészi fordításában. 
Ezekhez sorakozik, sőt a mi hivatásukra vonatkozó érde-
kességében mindnyáját fölülmúlja Ribot műve A lelki 
átöröklés, * a mely mintegy az emberi élet vegykonyhá-
jába tekint, meglátni óhajtván, >mint sző a természet 
öröklétű orsón, soha ki nem száradó keréken, soha nem 
nyikorgó tengelyen*. 

Ez érdekes munka bemutatása, célja e soroknak. 
Szellemi étvágy gerjesztése a munkában tárgyalt dolgok 
iránt. Megérdemelte volna a szakember fegyelmezett gon-
dolkodását s a tisztelt olvasó ne ítélje el a puszta mű-
kedvelőt, ki azon szerény joggal kéri figyelmét, hogy 
olvas és gondolkodik. 

A lelki átöröklés, vagy a legmagasabb értékű ha-
gyaték leltározása s törvényes átruházása az utódra. 

Bevezetésként néhány lapot szentel, a testi átörök-
lés tanának. Ez kevésbé bonyolult és mindenki azonnal 
megértheti, hogy a testi szervezet az utódban föltétlenül 
ismétlődik. Ez egy világos élettani jelenség. A külső alkat, 
a belső szervezet, a csontok, az izmok s ezek tartós-
sága vagy elváltozásai, mindannyian átöröklődnek. Az 
életerős testű szüle életerős utódokat nevel, az elnyűtt 
anyag, az utódban is, vánszorogva siet a megoszlás felé. 

»E futólagos physiologiai fejtegetés — végzi a szerző 
— eléggé mutatja, hogy az átöröklés törvénye, az élet-
működés minden alakjában uralkodik, a mi egyébiránt 
általánosan elismert s elfogadott dolog. így van-e ez a 
lelki világban is ? Térjünk át most ennek vizsgálatára, 
kezdve a tények tanulmányozásán*. 

A lelki átöröklésnél oly bonyolult és elrejtett élet-

* ír ta: Ribot Th., fordította Holló István. Kiadta a magyar 
tud. Akadémia. 1896. 



jelenségekről van szó, melyek tisztázása és megállapítása 
úgyszólván csak most kezdődik. Először is tényeket kell 
megfigyelni hosszú időn át, alapos tárgyilagossággal s a 
megfigyelt tények beható összehasonlítása adja a kulcsot 
az élettani törvény megállapítására. Szerzőnk maga be-
vallja, hogy az »átöröklés tudományos megmagyarázása 
jelenleg még lehetetlen*. 

Kiindulási pont, a tények felsorolása és vizsgálata. 
A tények halmazából következik, hogy a lelki átöröklés 
élettani törvényként látszik fennállani. Végül következte-
tések, gyanítások, föltevések zárják be a művet. 

Miként látszik tehát, a tárgyalás menete, bevezető, 
megfigyeléseken alapuló s így fundamentomos. 

Nagy előnye e műnek, hogy tárgyalási formája, 
irálya, tiszta, könnyed és dacára a tárgy mélységének, 
sohasem fárasztó sőt folyvást érdekes. 

Szeretném, ha úgy tudnám bemutatni, a milyen 
valójában. 

Tehát a lelki átöröklés fényeiről van szó. Lelki 
ténykedések alapja: az ösztön. Szerző szerint, »az ösztön 
és az értelmes belátás egyazonos dolgok s köztük csak 
fokbeli, de nem lényegi különbséget engedünk meg*. 
Mindazon tények, melyek az állatvilág táplálkozásában, 
különösebben fajfentartásában nyilvánulnak, mint ösztönök, 
lelki tulajdonok. S ezek, köztapasztalat szerint, nemzedék-
ről-nemzedékre öröklődnek. 

Szerzőnk ezen álláspontja, fundamentoma az egész 
munkának. Ez magyarázza egyúttal a lelki átöröklés 
egész tanát. 

»Az ösztön, összetett reflex-cselekmény* . . . Külső 
behatások folytán támadt idegingerek, akár öntudatosak, 
akár öntudatlanok. 

Ez még csak mai keletű tudomány, s az élettannak 
sokat és sokszor vitatott problémája. Ribot is több érde-
kes lapot szentel az ösztön tulajdonképeni lényegének fel-
tüntetésére. Számos magyarázó példát hoz fel az állat-
világból. De végtére is abban állapodik meg, hogy »örökre 
lehetetlen marad a tényleg meglevő ösztönöket, végtelen 
változatosságuk és bonyolodottságuk szerint megmagya-
rázni. A valóság adatai megközelíthetlenek s föltéve, hogy 
megközelítenők azokat, csak igen tökéletlenül lehetne őket 
megállapítani*. 

A tény az, hogy az ösztönök öröklődnek. 
Áz érzékelő képességekre tér át. A látás, a hallás, 

a szaglás, az ízlés, a tapintás, idekcselekvények, de lelki 
működések. Számtalan példát halmozott össze a meg-
figyelő tudomány, hogy az érzékek ereje, vagy gyenge-
sége, örökségül száll az utódra. 

»Az észrevevő képességek átöröklése tehát, alapjá-
ban véve, ágybéli átöröklés és ez a lelki élet lényeges 
föltételei közé tartozik*. 

Következik az emlékező tehetség és szokások átörök-
lése. Felebb haladva, az értelem átöröklése. Sok példa 
idézve, a történelemben megőrzött családokból. A szen-
vedélyek, indulatok, egyszer a bámulatot keltő, gyönyör-
ködtető alkotásoknak, másszor borzalmas romlásoknak 

szülő okai, tényekben maradtak fenn s beszélnek az át-
öröklésről. 

Sőt egész nemzetekre sajátos bélyeget nyom az 
egyesek lelki tulajdonainak fenmaradása. Innen vannak a 
nemzeti jellemek. Érdekes példa többek közt, a zsidó és 
cigány, kiknek vére legkevésbé vegyült más népekkel s 
nemzeti jellemöket leginkább megtartották. 

A beteges lelki állapotok — sajnos — szintén át-
származnak. Itt is van elég példa. Iszákosság, őrültség, 
öngyilkosság, az idegbetegségek számtalan faja, tenyészik 
tovább és terjed rohamosan. 

Mindezen tényekből következik annak vizsgálata, 
hogy a lelki tulajdonok átszármazása, csak esetlegesség-e, 
vagy állandó, megmásíthatlan törvény, a melynél ha ki-
vételt tapasztalunk is, e kivételek zavaró okokra vezet-
hetők vissza. 

»Natura non fecit saltus. Az átöröklés oly élettani 
törvény, a mely maga is egy másik törvényből, a testi-
lelki élet tulajdonságainak nemzés által való átszárma-
zásából foly és a nemzés törvényei uralkodnak az összes 
élők: növény, állat és ember fölött egyaránt«. 

így tehát a nemzők átadják saját lelki-testi tulaj-
donaikat utódaiknak. S minél egyszerűbb a szervezet, 
annál könnyebb az egyedi tulajdonok fentartása. Minél 
összetettebb, bonyolultabb a szervezet, annál több tényező 
működik az átöröklésnél s így nehezebb a törvény meg-
állapítása. 

Különösebben három csoportban szemlélteti az át-
öröklés törvényét. Egyenes vagy közvetlen átöröklés szü-
lőkről, oldalági átöröklés a szüle rokonáról, visszamenő, 
valamely rég eltűnt előd tulajdonságainak mintegy fel-
bukkanása az utódban. 

Mindezek történelmi példákkal vannak világosítva. 
A tény rendkívül bonyolult. A közreható tényezők szám-
talanok, meghatározhatlanok, ellenőrizhetlenek. Az élet 
megindulásától kezdve, oly és annyiféle hatásokkal talál-
kozunk, melyekről nem tudunk számot adni, s melyeket 
kikerülni legtöbbször nincs hatalmunkban. Bízvást elmond-
hatjuk, hogy menődünk és menettetünk. Az élet árja ragad 
magával. Honnan ? . . . Hova ? . . . 

»Összefoglalva a mondottakat, azon eset, a melyben 
a gyermek egyformán ráüt apjára, meg anyjára (ha egy-
átalán előfordul) nem szorul bővebb magyarázatra, mivel 
itt az ideális törvény a lehetőség határain belől meg-
valósul. 

Ha a gyermek szüleinek egyikéhez hasonlít a másik-
nak kizárásával, úgy e kizárás csak látszólagos. Azon 
szülő, kinek befolyása megsemmisíttetett, a következő, 
vagy valamely későbbi nemzedékben érvényesülhet. Ha 
látjuk, hogy az apa ismét megjelenik valamely leányában 
és végül fiunokájában, az anya pedig fiában és leány-
unokájában, szívesen elhiszszük, hogy hosszabb időn át 
mindenik nem megtartja jogait, ha mindjárt eleinte nem 
érvényesítette is azokat. 

Végre a lappangó jellemvonások hypothesise elfo-
gadható és egyszerű magyarázatát adja úgy az egyenes 



vonalban, mint az oldalágon tapasztalható valamennyi 
visszaütési tüneménynek. 

Egyébiránt világos, hogy e formulák nem tarthatnak 
igényt arra, hogy teljes magyarázatát adhassák egy oly 
subtilis és bonyolult tüneménynek, mint az átöröklés. 
Csupán az volt a célunk, hogy kimutassuk, miszerint szük 
felfogás lenne, ha csak két nemzedékre szorítkoznánk s 
hogy az egyes esetek kevésbbé látszanak csodálatosoknak, 
ha öszeségökben nézzük azokat. Azt is ki akartuk deríteni, 
hogy mily bámulatosan szívós jellemet mutat az átörök-
lés. Törvénye az absolut átszármaztatás s azért szünet 
nélkül, szakadatlanul küzd, mindazon gátló körülmények 
ellen, melyek őt gyöngíteni, vagy megsemmisíteni töre-
kesznek; mi közben persze, sokat veszít erejéből s any-
nyira elforgácsolódhatik, hogy szinte azt hihetnők, vég-
képen elenyészett. Ha aztán mégis olykor a századik 
emberöltőben újra megjelenni látjuk, csakugyan gondol-
kodóba ejthet bennünket. Elmondhatjuk, hogy az átöröklés 
is igazolja a maga módján ezt az igazságot: semmi sem 
vész el. Legyőzhetlen szilárdságú, S Z Í V Ó S állandóságú jel-
lemével úgy tűnik föl előttünk, mint azon számos és 
eltéphetetlen kötelékek egyike, melyek által a mindenható 
természet bennünket a szükségességbe belezár«. 

Azonban a törvény alól kivételek is vannak. Vizs-
gálja a kivételeket, melyek »oly számosak és kirívók, hogy 
első pillanatra az eltakaró rétegek a törvény meglételét 
is kérdésessé teszik <. 

Tapasztalati tények bőven állanak rendelkezésünkre, 
midőn bámulva szemléljük, mennyire elüt az utód test-
ben, lélekben egyaránt. Az a kérdés: e kivételek gyengí-
tik-e, vagy erősítik a szabályt ? Szerzőnk magyarázza e 
kivételeket. Tudományos kutatók észleleteit, véleményeit, 
bőven állítja élénk s végeredményében oda nyilatkozik, 
hogy »az átöröklés a törvény. Ez végtelenszámú tapasz-
talatok összegyűjtött s általánosított eredménye. A tények 
igazolják, hogy a szülött és szülő közt mindig csak egyedi 
különbség van és a jellemvonások óriási nagy része min-
dig öröklődik. Az átöröklés a tulajdonságok legnagyobb 
részére nézve mindig érvényes, de sohasem minden tulaj-
donságra nézve. Úgy hogy az átöröklés alól, habár az 
törvény, mindig vannak kivételek <. 

Az eddig előadottak után következik a tanúság. A 
legfontosabb, különösen ránk papokra nézve, vallásos gon-
dolkodásunkat és valláserkölcsi tevékenységünket illetőleg. 

Az átöröklés oly élettani törvény, mely nemcsak 
megőrzi a meglevő tulajdonságokat, hanem szerez is új 
tulajdonságokat s ezeket folyvást átadva, a haladás tör-
vényévé válik. Tehát nemcsak egyszerűen ismétel vég-
nélkül, hanem tökéletesít. »Azt tartjuk Herderrel — mondja 
szerző — hogy az emberiség oly részeghez hasonlít, ki 
sok előre-hátra tántorgás 'után, utoljára is célhoz jut«. 
E tántorgó haladás, vagy hullámszerű mozgás jelentkezik 
több, nevezetes történelmi családoknál, kiket följegyeztek 
s kimutatták, hogy 4—5 nemzedéken át felemelkedik, 
leszáll s elenyészik, illetve tehetségei mintegy szétoszlanak, 

mint tengerből felszálló párák, hogy nagy terület termé-
kenységét mozdítsák elő. Nemcsak egyes családoknál, 
hanem népeknél is e törvény mutatkozik. Felhozza a 
görög szellemet, melynek emelkedése és sülvedése nyomon 
kisérhető s legérdekesebb tanulmány-tárgy a világtörténe-
lemben. Aztán részletesen tárgyalja az átöröklés követ-
kezményeit : lelki-, erkölcsi- és társadalmi tekintetben. 

Egészen természetes logika, hogy ha lelki tulajdon-
ságainkat az átöröklés törvénye folytán, örököltük és e 
tulajdonságok szaporíthatok, kell egy pontnak lenni, hon-
nan az átörökölhetőség kiindul. Semmiből semmi sem 
lesz. A valami tehát megvolt, a kezdet kezdetén, a midőn 
elindult a végtelen fejlődés útjára. Kitől indult el? és ho-
gyan indult el? az a lelki tehetség-parány; ez már a 
találgatások útvesztőjébe vezet. Érdekes elméleteket olvas-
hatunk könyvünkből, hol a nevesebb származástani el-
mélet bölcsei mintegy találkozót adnak egymásnak. Elnö-
köl közöttük Darvin, a nagy atyamester. Mindannyian 
abban mesterkednek, hogyan kerüljék ki a Lélek által 
megállapított, egyedül észszerű princípiumot: Istent. Ugy 
félnek e névtől, mint valami nagy gonosztevőtől s inkább 
nevetséges és gyerekes bypothesiseket szorongatnak, a he-
lyett, hogy kimondanák: omne mitium a Deo. Ez azonban 
nem volna tudomány! 

Még érdekesebb az átöröklés erkölcsi és társadalmi 
következményeiről olvasható fejtegetés, találgatás. Az er-
kölcsi szabadság, és ebből származó erkölcsi felelősség 
föltétele, melyen épülhet, mint fundamentomon, a társa-
dalom biztonsága, e könyv szerint, merő ábránd »s oly 
kevéssé tudományos, hogy nem érdemli meg a megvita-
tás t^ »Föl kell tennünk — mondja a szerző — hogy 
minden új születésnél, egy sajátos teremtési aktus létesül, 
a mely minden teremtménybe beleönti jellemének és sze-
mélyiségének csiráját; vagy föltennünk, hogy e csira az 
előbbi nemzedékek produktuma és szükségképpen folyik 
a szülők természetéből és a nemzési tény körülményeiből*. 
Szerinte ez utóbbi föltevés a helyes. Semmi személyiség, 
így aztán erkölcsi jellemünket — ha erről egyáltalán lehet 
szó — elődeink határozzák meg s pedig oly erővel, hogy 
ezzel szemben erkölcsi szabadságról, környezet^nevelés befo-
lyásáról alig lehet szó. A nevelés vagy nevelő intézetek, 
csupán társadalmi forma, minden jelentőség nélkül. A kik 
alaptehetségeket örököltek, azok minden ellenhatás dacára 
is, előrehaladnak. A legtöbb híres ember életrajza azt mu-
tatja, hogy a nevelésnek rájok nézve vagy semmi, vagy 
csak káros, legtöbbnyire kevés befolyása volt*. E szerint 
a társadalmi életben jelentkező szokások, intézmények 
sem valamely önkéntes, meghatározott, értelmes jelensé-
gek. Család, erkölcs, jog, kötelesség, törvény stb. csak 
mintegy önkéntelen, határozhatatlan, bonyolult erőnek 
produktumai az időben. 

S végeredményül azzal záródik a tanulmány, hogy 
az ember nemcsak testi szervezetére, hanem lelki rend-
szerére nézve is, még mindig megőrzi alacsony szárma-
zásának kitörülhetlen bélyegét. 

Befejezésül, az átöröklésre vonatkozó hypothesisek 



vannak felsorolva. Érdekes záradék, minden komolyabb 
számbavétel nélkül. 

Ime, ez volna, nagyon is vázlatos tartalma a nagy 
igényű munkának. 
(Folyt, köv.) Andrássy Kálmán. 

I S K O L A Ü G Y . 

A nagyváradi ev. református internátus 
megnyitásáról. 

— Hivatalos értesítés. — 

A magyar protestantismus léte legelső pillanata óta, 
több századon keresztül tiszteletre méltó áldozatkészséggel 
tartja fenn a nemzeti kulturának legszilárdabb és leghatal-
masabb oszlopait, a prot. elemi-, közép-, és felsőbb tanin-
tézeteket. Mig azonban ezen a téren minden időben a 
fáklyavivők díszes szerepét tölti be, a hazának legkivá-
lóbb és a közügyek körül soha el nem évülhető érdemeket 
szerző férfiak kerülvén ki intézeteiből: addig a nőneve-
lésnek nem kevésbé hálás mezejét csaknem a legújabb 
időig jóformán figyelmen kívül hagyván, épen azok által 
engedte magát túlszárnyaltatni, a kiknek egykor mint 
úttörő, követendő példát mutatott. 

De korunk szellemének iránya, s a mindennapi élet-
nek következményei hangosan figyelmeztettek, hogy éber 
gondunkat és erőnket a nőnevelésnek eddig kellően nem 
méltatott ügyére is ki kell terjeszteni, ha azt nem akarjuk, 
hogy végképen legyőzve, egészen hátra maradjunk. És 
mi, habár némileg késve is, de még nem épen az utolsó 
órában, — az idő kiáltó szavát megértettük. S annak a 
megdönthetetlen nagy igazságnak hatása alatt, hogy a 
családok, a társadalom, sőt közelebbről prot. egyházunk 
sorsa és jövendője az anyák kezébe van letéve: egymás-
után kelnek életre a szebb reménynyel biztató prot. nő-
nevelő intézetek. Néhány évvel ezelőtt a tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület egy ilyen intézetnek Nagyváradon leendő 
felállítására hívta fel a bihari-, érmelléki- és nagyszalontai 
egyházmegyéket is. 

Az általánosan és égetően érzett közszükség, valamint 
az a tapasztalat, hogy a nagy alföld prot. családai kellő számú 
felekezeti nőnevelő intézet hiányában leányaik magasabb 
képzésénél a róm. kath. zárdákat kénytelenek igénybe 
venni: csak sarkalta a törekvést, hogy Nagyváradon minél 
elébb egy internátussal kapcsolatos felsőbb leánynevelő 
intézet létesíttessék. 

Hitfeleink áldozatkészsége, az érdekelt egyházmegyék 
és a tiszántúli egyházkerület nagymérvű pártfogása, rövid 
idő alatt azt eredményezte, hogy a kitűzött cél egy része 
immár elérve és kivált a korlátoltabb anyagi viszonyok 
között élő prot. családoknál a nőnevelésnek egyik legna-
gyobb akadálya megszüntetve van. Nagyvárad legkiesebb 
pontján ott emelkedik a diszes épület, a mely arra van 
hivatva, hogy igaz otthonául szolgáljon azon vidéki leányok-

nak, kik a korkivánta magasabb kiképeztetést a szülei 
hajlékon kívül keresik. 

Ezt a bentlakási (internátus) intésetet óhajtjuk a 
f . évi szeptember hó 1. napján megnyitni; egyelőre úgy 
intézkedvén, hogy addig, míg magát a tanintézetet is 
fokozatosan kifejleszthetjük, az itt elhelyezett növendékek 
a helybeli jóhirü községi polgári leányiskolát, esetleg a 
róm. kath. tanítónő és óvóképzöintézeteket is látogathassák. 

Az internátus Igazgató-bizottsága minden lehetőt 
megtenni kiván arra nézve, hogy a növendékek tiszta 
reform, egyházias szellemben, s a leggondosabb házias 
irányban neveltessenek. Ezenkívül alkalmat szolgáltat mind-
azok elsajátítására is, melyeket a mai kor műveltségi 
felfogása jogosan megkíván. Az ellátás pedig minden-
esetre olyan leend, hogy az a legméltányosabb követélése-
ket is kielégíti. 

Annak jelzésével, hogy a fölvétel iránt való jelent-
kezések az alább közlött tájékoztatás figyelembe vétele 
mellett, a folyó évi augusztus hó 20. napjáig a Nagy-
várad újvárosi ev. ref. lelkészi hivatalnál történhetik 
intéze!ünket első sorban prot. családaink, s általában 
a nagy közönség becses jóindulatába és támogatásába 
ajánlva. 

Kiváló tisztelettel vagyunk 
Nagyváradon, 1897. junius 20. 

A végrehajtó bizottság. 

Kivonat a szabályrendeletből. 

22. §. Az internátusba legalább négy elemi osztályt 
kielégítő sikerrel végzett s jó magaviseletű növendékek 
vétetnek fel. A mennyiben pedig a növendékek csak korlá-
tolt számban vehetők fel: az érdekelt egyházmegyék és 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület területén lakó szülék 
ref. vallású gyermekei előnyben részesülnek. A netalán 
fentmaradt üres helyek első sorban más egyházkerületben 
ev. reform, s aztán ág. hitv. evang. és végül bármily 
hitfelekezetü leányokkal betölthetők. 

23. §. A fölvételre való jelentkezés személyesen, 
vagy kérvény útján történik, mely alkalommal a növen-
dékeknek születési, iskolai, himlőoltásí és orvosi bizonyít-
ványa bemutatandó. A fölvétel vagy visszautasítás felől a 
szülék idejében értesítettnek. 

24. §. Az érdekelt egyházmegyék vagy a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület területén lakó ev. ref. lelkészek és 
tanítók 150 frt, más társadalmi állású és bármelyik ev. 
ref. egyházkerületben lakó ev. ref. továbbá ág. hitv. evang. 
vegyes házasságban élő protestáns szülőknek nem refor-
mátus vallású gyermekei 200 forint, egyéb hitfelekezetüek 
pedig 250 frt ellátási díjat fizetnek egy iskolai évre. E 
díjak évnegyedes vagy rendkívüli esetben az ig. bizott-
ságtól nyert engedély alapján havi egyenlő részletekben 
az intézet pénztárnokánál mindenkor előre fizetendők. 

Az a növendék, ki az intézetből időközben bármi 
ohból eltávozik, a következő évnegyedi díjat is megfizetni 
köteles, még az esetben is, ha azt havi részletekben 
törlesztette volna. 

Az intézeten kívül töltött szünidőre esedékes ellátási 
díj a fizetendő részletekből nem vonható le. 

25. §. A fölvételkor az ellátási díjon kívül minden 
növendék butorhasználat címén 3 frtot, orvosi tiszteletdíj 



fejében 4 forintot köteles fizetni évenként. A mosatás, 
zene, tánctanítás stb. külön díjazást igényel. 

26. §. Minden növendék egy külön vaságygyal, fehér-
nemű és egyéb ruhái számára egy záros szekrénynyel, 
székkel, dolgozó és mosdó asztallal láttatik el. 

27. §. A növendékek a következő ágy- és ruha-
nemüekkel szerelendők föl: 

a) Agynemüek: paplan 1, gombolható paplan lepedő 
2, párna 1—2, párnahaj 2—4, alsó lepedő 2, matrac 
vagy puha vastag pokróc 1, ágytakaró 1, (az utóbbiak 
az ágy hossza és az egyformaságra tekintettel lehetőleg 
Nagyváradon szerzendők be.) 

b) Fehérnemüek: Nappali ing 6, éjjeli ing 2, háló 
rekli 6, nyári nadrág 4, téli 2, téli és nyári alsószoknya 
1—1, téli felső szoknya 2, nyári 4, harisnya 8—12 pár, 
kötő mosható 4, törülköző 6, abrosz 1, asztalkendő 4, 
vastag vászon lepedő vagy kendő esetleges borogatá-
sokra 1—2. 

Fehérnemüek a növendékek neveinek kezdőbetűivel 
ellátandók, hogy az elcserélésnek eleje vétessék. 

c) Felső ruha, kabát, kendők, esőernyő, napernyő, 
kalap, lábbeliek a szülék tetszésére bízatnak. 

Mindenesetre óhajtandó, hogy a ruházat egyszerű, 
de erős anyagból készíttessék s minden ruhadarabhoz lehe-
tőleg foltnak való csatoltassék. 

Egyéb szükségletek, mint pl. öltözködési készletek 
(tükör, fésűk, kefék, szappan), varró eszközök (olló, gyüszü, 
tű, cérna stb.) szintén a szülék által tetszés szerint szer-
zendők be. 

A fenti tárgyak leltára 2 példányban készíttetvén el, 
az egyik az igazgatónőnek adatik át, a másikat pedig 
a növendék őrzi meg. 

T Á R C A . 
Mária Terézia vallási ós erkölcsi politikája. 

III. 

De a hü római császár szavaiban megnyilatkozó 
hódolatteljes mérséklet anyjával szemben csak arra volt 
•jó, hogy Mária Terézia felbátorítást találjon bennök állás-
pontjának még elszántabb védelmére. »Uralkodó vallás 
nélkül ?« kiált fel fiához intézett válaszában. »A tole-
rancia közöny, ezek épen az igazi eszközök arra, hogy 
mindent aláássunk, hogy semmi se tartsa fenn magát; 
mi többiek a legrosszabbul fogunk akkor járni. Nem a 
nantesi edictum volt az, mely azon tartományokat tönkre 
tette. Bordeuxban soha sem volt ily edictum, s a vidék 
azért semmivel sem gazdagabb. Azok a szerencsétlen bér-
letek, a rossz közigazgatás, a gyönge vagy pártoskodó 
miniszterek azok, kik azt az országot tönkre tették, mely 
oly fölött, kedvező fekvéssel bír; a vallás hiánya azon 
tisztviselőknél, kik csak saját érdekeikkel s szenvedélyeik-
kel törődnek, ez által megy minden tönkre. Micsoda fék-
létezik még ezen emberek számára? Semmi; sem a bitó, 
sem a kerék a-valláson kívül, vagy ha kegyetlenek leszünk 
velők szemben, semmi emberbarát, a mint ezt a ma oly 
közkeletű frázist nevezik, melynél mindenki mást gondol. 
Csak politikai értelemben mondom ezt, nem mint keresz-
tyén; semmi sem oly szükséges és üdvös, mint a vallás. 

»Megengeded, hogy ilyesmit csak saját fantáziája 
szerint csináljon magának ? Semmi megállapított kultusz, 
semmi egyházi alárendeltség, mi lesz akkor belőlünk? 
Nyugalom, elégedettség nem fog ebből származni; ököljog 
s más boldogtalan idők erednek majd abból, a milyeneket 
már láttunk. Ilyen nyilatkozat a te részedről a legnagyobb 
bajt okozhatja s téged oly sok ezer lélekért felelőssé tehet. 

»Hát még nekem mit kell a miatt szenvednem, ha 
oly téves eszmekörben látlak forogni ? Nemcsak az állam 
boldogságáról, a te fenmaradásodról, s egy olyan fiúról 
van szó, ki születése óta tetteimnek egyedüli célpontja. 
Lelked üdvösségéről van szó. Midőn mindenfelé tekintesz 
és figyelsz, midőn ellenmondási szellemedet egyidejűleg 
azzal az igyekezettel párosítod, hogy valamit alkoss, ma-
gadat teszed tönkre, s magaddal együtt a monarchiát is 
örvénybe rántod; megsemmisíted eleid súlyos gondjainak 
annyi eredményét, kik csak nagy fáradsággal hagyták ránk 
e tartományokat s állapotjaikat nagy mértékben javították, 
a midőn nem mint ellenségeink, erővel és kegyetlenséggel, 
hanem gonddal, fáradsággal és költséggel vitték be oda 
szent vallásunkat. 

»Semmi üldözési szellem, de még kevésbbé a közöny 
vagy tolerantismus szelleme; ehhez reméllek ragaszkodni 
a míg élek, s csak addig óhajtok élni, a míg remélhetem, 
hogy azzal a vigasztalással szállhatok alá őseimhez, hogy 
fiam oly nagy, oly vallásos lesz, mint elődei, hogy észre 
fog térni téves felfogásaitól, rossz könyveitől, melyeknek 
szerzői szellemöket mindennek rovására ragyogtatják a mi 
e világon legszentebb, legtiszteletreméltóbb, s kik oly kép-
zelt szabadságot akarnak megteremteni, a mely sohasem 
létezhetik és mely zabolátlansággá és teljesen fölforga-
tássá fajul«. 

így Mária Terézia, s ezekután nem is lehetett várni 
tőle, hogy idegenkedése a protestantismustól kevésbbé 
legyen mély és határozott, mint a zsidóságtól. A körkapi-
tányokhoz kibocsátott utasításából látható az a szigor, 
melylyel a protestáns vallás minden nyilvános gyakorla-
tával szembeszállt. Az a kapcsolat, melybe ő ezt a tilal-
mat az ifjúság becsülétes és keresztyéni nevelésével hozta, 
azt engedi sejteni, hogy az instructio szerzői ily irányú 
nevelést csaknem összeférhetetlennek tartottak a protes-
tantismussal. A kormány egész eljárása a protestánsokkal 
szemben megfelelt ezen felfogásnak. 

Ausztria tartományai közt legtöbb protestáns a 
délkeleti tartományokban : Stájerországban, Krajnában 
és Karinthiában volt található. Az ellenök alkalmazott 
szigort a császárnő gyóntatója, Kempmüller Ignác jezsuita 
befolyásának tulajdonították, dacára a császár gyóntatója 
Pittermann Ignác ellenvetéseinek, ki bár szintén jezsuita 
volt, szelídebb föllépést tanácsolt. 

Kitűnik ez sir Charles Henbriry Wiliamsnek a new-
castle-i herceghez 1753. július 15-én intézett leveléből, 
mely többek közt ezeket tartalmazta : »Sajnálattal kell tu-
datnom azt is, hogy az üldözés szelleme még mindig 
uralkodik Bécsben s azt a császár-királynő gyóntatója 
buzdítja s támogatja, mert ismeretes Bécsben, hogy a 



felső-ausztriai protestánsok ügyében tartott tanácskozás 
alkalmával a császár gyóntatója kijelentette, hogy ő nem 
ismer más törvényes utat az eltévelyedett juhoknak a 
nyájhoz visszaterelésére mint a meggyőzést és rábeszélést. 
Azonfelől a császárnő ő felsége gyóntatója fennen szólt 
a kényszer-rendszabályok jogossága mellett s az ő tanácsa 
győzött*. 

Ehhez képest a nevezett tartományok vallási bizott-
ságait a legtürelmetlenebb katholikusokból állították vissza, 
a kik elszedték a protestánsoktól a könyveket, megakadá-
lyozták őket gyermekeiknek hitök tantételei szerinti okta-
tásában és semmi módot sem hagytak megsértetlenül, 
hogy őket vagy a katholikus vallásra való áttéréseire 
bírják, vagy az országból eltávolítsák. A ki ez utóbbit 
választotta, többnyire Erdélybe küldötték, hogy ott a szá-
szokkal olvadjon össze, kik szabadon gyakorolhatták val-
lásukat. 

A kivándorlóknak sorsa azonban igen gyakran szo-
morú volt. Hazájukban kénytelenek voltak földjeiket és 
ingóságaikat potom áron eladni, hogy útnak indulhassa-
nak, úgyde a szász földön alig volt eladó terület, úgy 
hogy rendesen be sem telepedhettek s nem ritkán nyo-
morba sülyedtek. 

Tudjuk azonban, hogy Mária Terézia alatt Magyar-
ország sem volt a protestáns szabadság klassikus hazája; 
ellenkezőleg a magyar protestánsoknál is volt elég okuk 
zúgolódni a velők szemben követett eljárás fölött s a 
sérelmezésnek nem volt se vége, se hossza. 

Már 1749. júliusban egy deputáció ment Bécsbe, 
melynek tagjai voltak: lutheránus részről Prónay Gábor, 
Podmaniczky Sándor, Szirmay István, a reformátusok 
közül Vay Ábrahám és Ráday Gedeon. Összesen tizenegy 
tagja volt a deputációnak, s midőn a magyar udvari kan-
cellárnál gr. Nádasdy Lipótnál jelentkeztek, az keményen 
rájuk rivalt, sőt azzal fenyegette őket, hogy ha kérésöket 
a császárnő teljesítené is, tudni fogja ő azokat sem-
mivé tenni. 

Sokkal kegyesebb volt a küldöttséghez maga Mária 
Terézia. Prónay tartotta hozzá a korhű beszédet, mire 
a császárnő azt válaszolta, hogy mindig tiszteletben fogja 
tartani a protestánsokat törvényesen megillető jogokat és 
nem fog azok ellen cselekedni. Biztosította őket kegyel-
méről, ha úgy viselik magukat, mint hü atattvalókhoz 
illik. De erre szükséges, hogy mindenekelőtt ne fordulja-
nak idegen követekhez, hanem ügyeiket Bécsben csak a 
magyar hatóságok elé vigyék, zavargásokat ne okozzanak, 
s a népet ne lázítsák a kormány ellen. Ha ez valamit 
ellenökre cselekednék, úgy annak okát csak magokban és 
magatartásukban keressék. 

Természetesen a deputáció nem mulasztotta el vál-
tozhatlan hűségét erőteljesen hangsúlyozni s kiemelni, hogy 
soha eszökbe sem jutott idegen követséghez fordulni. Ha 
valaha ilyesminek csak gondolatára jöttek volna is, nem 
érdemelnék, hogy a földet tapossák. 

»Hogyan? nem voltak idegen követeknél?* vágott 
közbe szokott élénkségével Mária Terézia. »Nem folya-

modtak hozzájok közbenjárásaiért ? Hiszen a holland követ 
Brismania e miatt járt itt s a hannoveri, sőt a porosz 
követ is közbenjárt értük!* 

Midőn erre a küldöttség egyik tagja, Berzeviczy Sán-
dor azt felelte, hogy már két hét óta vannak ugyan 
Bécsben, de szemökkel sem láttak követet, sőt saját isten-
tiszteletükön sem voltak, akkor Mária Terézia azt a jel-
lemző választ adta: 

> Akkor rosszul tették, istentiszteletükön bátran jelen 
lehettek volna*. 

Majd hozzátette, hogy elhiszi, hogy a deputáció tag-
jai nem voltak idegen követeknél, de annál inkább teszik 
ezt a magyarországi protestánsok ügyvivői és megbízottai. 
Ne idegen miniszterekhez, sőt ne is a német minisz-
tériumhoz forduljanak, hanem panaszukat csak a magyar 
hatóságok útján terjeszszék elő. Ha ezek nem adnának 
nekik igazat, úgy tudhatják, hogy az uralkodónő ajtai 
senki előtt s úgy előttük sincs zárva. 

De midőn Berzeviczy ismét azt vetette ellen, hogy 
épen a magyar hatóságokhoz fordulni a legvégzetesebb út, 
mivel ezek a császárnő sok kedvező végzését Önhatalmú-
lag megmásították, s tehát meghamisítva hirdették ki a 
megyékben, Mária Terézia maga is elismerte a vád ala-
posságát. Kegyesen fogadta aztán Prónay kezeiből a de-
putáció folyamodványát, ki az uralkodónő előtt térdre 
bocsátkozott. 

Tovább egy óránál tartott az audiencia, de azért 
nem lehet mondani, hogy eredményekkel járt volna. Mint 
azelőtt, úgy ezután is, nemcsak hogy szigorúan törvény 
szerint megillető jogaikra szoríttattak a magyarországi pro-
testánsok, de sőt nem ritkán ezek gyakorlásában is kor-
látozást szenvedtek. 

Épen az audiencia ez eredménytelenségéből me-
rített bátorságot Biró Márton veszprémi püspök azon irata 
közrebocsátására, mely a magyar protestánsokat a leg-
gyalázatosabb szidalmakkal halmozta el, s kétségbevonta 
óhajtásaik jogosultságát is. V. S. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S * 

A felső oktatásügy Magyarországon. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából írták 

többen. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 1896-ban. 

(Folytatás.) 

Jelen közleményünkben kölönösen két intézetről: a 
kolozsvári M. K. Ferencz József Tudomány-egyetemről 
és a pesti Kir. József-műegyetemről óhajtunk beszámolni. 

A rendszer tekintetében könyvünk egyezik a pesti 
egyetemről szóló tudósításokkal. Itt is először bevezetésül az 
intézetek történetét kapjuk és ennek kibővítésére szolgál-
nak az egyes karokról szóló részletes tudósítások. A kolozs-
vári egyetem kültörténetét írta dr. Márki Sándor, az állam-
tudományi karról dr. Pisztory Mór; az orvosi karról Szabó 
Dénes; a bölcselet-, nyelv- és történettudományi karról 
Finály Henrik^ a mathematikai és természettudományi 
karról Kanitz Ágost, tesznek részletes jelentést. 
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Általán véve dicsérettel kell megemlékeznünk a 
munka minden egyes részéről. A történelmi adatok szigorú 
tárgyilagossággal soroltatnak fel és sok ügyességet árulnak 
el. A szerzők sehol szóvirággal nem tömik munkájukat, 
hanem kellő rövidséggel és a számok döntő bizonyságával 
érvelnek. Az egészet szabatos tudósításnak kell kijelente-
nünk. A legkimerítőbb azonban az orvosi kar jelentése, 
mely nagy gonddal tárgyalja a korábbi sebész-iskola orvosi 
fakultássá emelésének történetét lépésről-lépésre. 

a) Legyen szabad nekünk is itt néhány vonással 
a kolozsvári egyetemről és annak felállításáról egyetmást 
elmondanunk. 

Az erdélyi egyetem eszméje — mint azt dr. Márki 
Sándortól vesszük — egy idős az erdélyi fejedelemség 
megalakulásával. Az egyetem megalapítója Báthory István 
és Báthory Kristóf volt, kik egyetértve 1581 május 12. 
alapították Kolozsváron. Az intézet felállítására különö-
sen az a tapasztalat buzdította őket, hogy a XIV. század-
tól kezdve Erdélyből állandóan sok tudományszomjas 
ifjú kereste fel a külföldet. Az egyelem vezetése jezsui-
tákra bízatott, tehát egyházias jellegű volt. 

Mária Terézia 17(34 majd 1774-ben államivá tette 
az intézetet és 1774 ben jogi — 1775-ben pedig orvosi 
karokkal növelte, de az így megnövelt intézet újra a 
kegyesrendiek kezébe került. II. József 1784-ben lyceumi 
rangra szállította és 1851-ben kath. főgimnáziummá ala-
kult, melyből azonban kivált az orvos-sebészi iskola. 

A most fennálló egyetem — mint látjuk - egészen 
új alkotás. Báró Eötvös volt az, ki életre hívását célba 
vette. 1868-ban felhívta a régi intézet tanárait vélemény-
adásra, hogy vájjon miképen lehetne az elenyészett egye-
temet újjá alkotni. Ugyancsak ő kötött még szerződést 
az erdélyi múzeummal, hogy gyűjteményeit és könyvtárát 
az egyetem céljaira 50 évre engedje át. Munkáját azonban 
nem fejezhette be, az egyetem csak 1872 november 11-én 
nyilt meg csendben összesen 269 hallgatóval és 35 tanárral. 
A fentebb említett címét az intézet csak 10 évvel később 
nyerte. 1895-ben pedig engedélyeztetett a promotio sub 
auspiciis regiis. 

Ez az ifjú intézet sok nehézségekkel küzdött és 
küzd még ma is. Központi épületéül először az országos 
gubernium épülete szolgált. Legsanyarúbb az orvosi kar 
helyzete, melynek sok befektetést igénylő kórházai ma 
sincsenek kellőleg felszerelve. A tudományosság eszköze 
a könyvtár; ennek csaknem híjával volt először az egye-
tem. 50 évig át lett engedve az erdélyi múzeum tulajdona 
30,000 kötetével, ebhez járult még a feloszlatott királyi 
jogakadémia könyvtára 1639 kötettel és a hozzá csatolt 
Benigni-könyvtár 6839 kötete. Az állam azonban pótolni 
igyekszik ezen hiányt, alapíttatása óta 136,000 frtot költött 
a könyvtár gyarapítására, úgy hogy jelenleg az egyetem 
könyvtárában 23.000 mű van 52,000 kötetben. 

Az egyetem megalapításánál a dolog természete 
szerint nagy óvatosságot igényelt a sebésziskolának orvosi 
karrá szervezése. Ez vette igénybe báró Eötvös és Pauler 
Tivadar miniszterek idejét. A dolog úgy lett megoldva, 
hogy még 1869-ben Eötvös egy rendeletében a sebész-
iskolát, mely azelőtt három éves tanfolyamú volt és a 
gimnázium IV. osztályától vette fel növendékeit, négy éves 
tanfolyamra emelte, melyre csak a VI. gimnáziumi osztály 
sikeres elvégzése után lehetett menni, míg végre 1870 a 
sebésziskola bezáratott, 1872-ben pedig a magasabb 
sebész mesteri iskola orvosi fakultássá alakult át, mely 
időközben tanárai a külföldi egyetemeket tanulmányozás 
céljából többször fölkeresik. 

Az egyetem fennállása óta az állam költött ezen 
intézetre összesen 7.202.486 frtot. 

Hallgatója volt összesen 11,619. ebből 1895/96-ban 
volt 702. A tanszékek száma volt 1872-ben 40, 1896-ban 
51. Az összes működő tanerők száma a jelenben 119. 

b) A harmadik nagy intézet, melyről a kezünk között 
levő mű szól. a királyi József-műegyetem. 

Ezen intézetnek összes tudósításait Jámbor Gyula 
írta. kimerítő pontosság jellemzi munkáját. Az intézetnek, 
úgy látszik, mintha története nem is volna, legalább a 
köztudat nagyon keveset őrzött meg abból a viszontag-
ságos életből, melyen ez a kiváló intézet által esett. Csak 
ha az előttünk levő munkában lapozunk, akkor látjuk 
nagy örömmel, hogy az újabb idő itt is mily szép ered-
ményeket teremtett számunkra. 

A királyi József műegyetem története 1782-re nyú-
lik vissza. Ebben az évben a még akkor Budán székelő 
tudomány-egyetemmel kapcsolatban állíttatott fel egy mér-
nöki szakiskola 3 évfolyammal, mely folyamok végzése 
után a hallgatók szigorlatra bocsáttattak és mérnöki diplo-
mát nyertek. 

A 30-as évek újrateremtő szelleme és valószínűleg 
az akkori idők újításai nagyon érezhetővé tették e téren 
hátramaradásunkat. Széchényi vállalatait mind külföldiek-
kel kellett megvalósítani. Ez okozta, hogy az 1832/36 
pozsonyi országgyűlés már komolyan sürgeti a műegye-
tem felállítását. 1843-ban már részletes felterjesztést tesz-
nek az uralkodó elé az új intézetre vonatkozólag, melynek 
berendezésére 300,000 forintnyi költség, fentartására pe-
dig 48,000 pengő forint van előirányozva. A korábbi 
országgyűlési határozatoknak nem lett meg a kivánt sikere, 
a legutóbbi munkálatokat és különösen Széchenyi fárado-
zásait azonban siker koronázta, a mennyiben már 1844-ben 
kelt udvari rendelet egy magasabb ipartanodát állított 
fel. Ez ez ipartanoda nem felelt ugyan meg a váradal-
maknak, de kezdetnek ez is .jó volt. Az ipartanoda telje-
sen az udvari kancellária fenhatósága alatt állott, három 
szakosztálya és egy előkészítő tanfolyama volt. Az ekként 
engedélyezett iskola 1846-ban nyilt meg, az egyetem köz-
ponti épületében helyeztetett el. Őt tanszéke volt a maga-
sabb tudományokra, három az alacsonyabbakra. 

A bekövetkezett szabadságharc ezt az intézetet is 
megakasztotta a működésében, de már 50-ben újra meg-
nyílik és pedig ezen az idő tájon jelentékeny változáso-
kon megy át. Az egyetem kebelében fennálló mérnöki 
szak az ipariskolához csatoltatik, majd az előkészítő 
osztály egy évről 2, illetőleg o évfolyamú reáliskolává 
alakíttatik át; a három szakosztály közül kettőt eltörölnek 
és egyedül a műszaki osztály marad meg, hogy így ennek 
működése annál intensivebb legyen. Végül ez az ipar-
tanoda 1857-ben Budára tétetett át az egyetemi nyomda 
épületébe, hol megmaradt egész 1872-ig, mikor újra Pestre 
tétetett át a mi theologiánkhoz közel eső Nagel-féle házba. 

A második szervezés a budai tartózkodás alatt tör-
tént. Már itt csiraszerűleg megvannak azon szakosztályok, 
melyek a mai műegyetemben mint külön vált karok mű-
ködnek, de még ezen időben nem több ez az intézet ipar-
tanodánál. 1867 után, mint minden téren, itt is rendkívül 
gyors haladás constatálható, a tanszékek szaporíttatnak, 
a szertárok költségei feljebb emeltetnek, úgy hogy a 71/72. 
országgyűlés már teljesen erősnek érzi az intézetet arra, 
hogy ne ipartanoda legyen az többé, hanem egyetemi 
rangon álló magasabb intézet, mely a külföldi hasonló 
intézetekkel kiállhassa a versenyt. így történt aztán, hogy 
Szentpály Jenő határozati javaslatára a József-műegyetem 
önkormányzati jogot és egyetemi rangot nyert a pesti tar-
tózkodással együtt, míg végre 1882-ben saját otthont 
kapott. Összes épületei 800,000 forintba, felszerelései 
80^000 frtba kerültek. 



Ez inlézet haladását is különben mutassa az álta-
lunk összeállított néhány adat: 

A hallgatók száma volt az alapításkor 105, 1857-ben 
198,1867-ben 250. 1871-ben 409, 1882-ben 411, 1895-ben 
1148. 

A tanárok száma az alapításkor 8, 1857-ben 19, 
1867-ben 30, 1871-ben 50, 1882-ben 60, 1895-ben 94. 

Az intézet költségei az alapításkor a szertárakra 
564 frt, 1857-ben 1630 frt, 1867-ben 3066 frt, 1871-ben 
15,500 frt, 1881-ben 32,300 frt. 

Az összes kiadása az intézetnek volt 1882-ben 
193,000 frt, 1895-ben 275,259 frt. 

íme kedves olvasóim így emelkednek a kiadások, 
de büszkén olvashatjuk e tudósításból, hogy a külföldi 
híres műegyetemek közül csak egy-kettő versenyezhet a 
mienkkel. 

Dr. Vásárhelyi József. 

B E L F Ö L D . 

Református templom Kőbányán. 
A budapesti ref. egyház presbyteriuma f. év június 

hó 23-án tartott ülésén, Nagy Dezső műegyetemi tanár és 
egyháztanácsos bemutatta a magy. kir. mérnök- és építész-
egyesület által nyilvános pályázatra kitűzött Kőbányán 
építendő ref. templom és paplak tervezetének : egyik (Erős vár 
a mi Istenünk* jeligével ellátott) pályamüvét; melyet elő-
adó biztos tudomása szerint, a m. kir. mérnök egyesület 
biráló bizottsága a pályadíj elnyerésére nemcsak méltónak 
fog ítélni, hanem ezenkívül az egyesület ezüst érmével 
fog kitüntetni. 

A biráló bizottság ezen ítéletét azonban csak akkor 
fogja kimondani, ha a presbyterium ezen tervezetek költ-
ségvetését helyben hagyja. 

Az új gót stilban készített gyönyörű tervezet a pres-
byterium tagjainak tetszését is teljes mértékben megnyerte. 
Azonban előadó kijelenti, hogy pályázó (kinek neve még 
most ismeretlen) a költségvetés egyes tételeit bár túlsá-
gosan olcsón számította, mégis a pályázatban kikötött 
35 ezer frtot majdnem öt ezer frttal túllépte. Épen ezért 
a mérnök-egyesület a költségvetést újra számította és 
eredménye az lett, hogy e tervezet — úgy a mint van 
— 50 ezer, a templom hátterében lévő fölösleges sek-
restye-szerű díszes helyiség elhagyásával pedig 45 ezer 
frt költséggel felépíthető. 

A presbyterium tagjai — beható vitatkozás után — 
némi aggodalommal ugyan — mivel az egyház anyagi 
ereje a gimnázium, továbbá a budai és zuglói templomok 
építése következtében túlterhelve van — a 45 ezer forin-
tos költségelőirányzatot egyhangúlag elfogadta. Tekintet-
tel lévén arra, hogy a több, mint három ezer ref. lelket 
számláló Kőbányán a templomépítés már elodázhatlan . . . 
továbbá mivel maga a presbyterium is meggyőződött arról, 
hogy a kor kívánalmainak és a főváros díszének meg-
felelő templomot olcsóbban alig építhetne és végül mivel 

bizik a lelkes kőbányai hívek és egész székesfővárosi pol-
gárok, sőt magának a székes főváros tanácsának is min-
den hazafias és kulturális dolgok iránt tapasztalt áldozat-
kész érdeklődésében 

A templom 300 ülő és 600 álló helvlyel fog bírni: 
de később két oldalról könnyen és stílszerűen kibővíthető 
lesz. A kőbányai ref. templom-alap vagyona: a 11 ezer 
frton vásárolt Gergely-utcai 738 • öl telken kívül, jelen-
leg 26,500 frt. Az építkezési költség másik fele ezutáni 
kegyes adományok gyűjtéséből és esetleg kölcsönfelvétel 
által fog fedeztetni. Az adományozók nevét lapunk is 
közölni fogja. 

Legyen áldás ez Istennek tetsző munkán, s mind-
azokon, kik ebben faradoznak, vagy adományaik által 
ennek megvalósulását elősegítik. 

Török József, 
kőbányai ref. s. lelkész. 

Az igazság érdekében. 
(Egy pár észrevétel Nagy Imre úr támadásaira.) 

E becses lapok 20. és 21. számaiban közzétett felol-
vasásomat azzal vezettem be, hogy az alapul használt 
tudósításból nem vehettem ki tisztán, mi belőle az érte-
kezlet határozata és mi a tudósító véleménye, eszméje. 
Nyilvánvaló, hogy ezt azért tettem, mivel közönyös volt 
előttem a tudósító nézete — a mint erre a befejezésben 
is rá mutattam — hanem az általam vezetett értekezlet 
figyelmét csakis a testvérértekezlet >kimondott« határoza-
taival szemben gyakorolt jogosult kritikával akartam fog-
lalkozni. A minthogy egyesek véleménye ritkán is bír oly 
súlylyal, hogy azzal egy erkölcsi testület foglalkozván, vele 
szemben állásfoglalásra hivassék föl. 

Hivatkozom is a m. t. olvasó közönség ítéletére, ha 
vájjon, egész felolvasásomban foglalkozom-e Nagy Imre 
úrral s kiterjeszkedtem-e egyébre, mint az értekezlet állí-
tólagos (ezt döntsék el az illetők maguk között) kimon-
dott határozatainak bírálatára? Perhorreskáltam-e az 1848. 
évi XX. t. c. életbeléptetését, sőt nem jelöltem-e meg mó-
dozatot annak egyedül célravezető életbeléptetésére (mely 
nézetem szerint csak a lukma-renászer eltörlésével eszkö-
zölhető)? Kárhoztattam-e egyebet, mint azt, hogy egy test-
vértestület a revízió érdekében a »néppárttal* vagy bár-
mely más párttal szövetkezéssel — határozatilag — fe-
nyegetődzött ? És ha nem — a mint erről az értekezés 
átolvasása bárkit meggyőzhet — jogosult-e tudósító úrnak 
e lap 24. számában közlött szenvedélytől izzó személyes 
támadása ? Ezt nyugodt lelkiismerettel a nagyrabecsült 
közönség ítéietére bízom. S mint a t. közönséget, úgy 
magamat is többre becsülöm, hogy a logikai rendből ki-
kapott szavakra épített, a figyelmet a dolog lényegéről 
eltérítni célzó vehemens támadás ellen a védekezést akár 
csak meg is kísérelném. 

Azonban az igazság érdekében még is meg kell 
jegyeznem a következőket: 



1. N. I. úr jónak látja azt a gyanúsítást ereszteni 
szélnek, mintha Szűcs Sándor értekezleti jegyző úr 
ismert tudósítása, melyben tagadja, mintha az értekez-
let a »kimondó*-féle határozatot hozta volna, alólírott, 
mint a visitáció egyik tagjának befolyásolása folytán lá-
tott volna napvilágot. Ezt mint méltatlan gyanúsítást 
teljes joggal visszautasítom. Hivatkozom nagytiszt, espe-
res úrra s általában azon lelkész urakra, kiknél mint 
visitator jelen voltam, hogy igyekeztünk-e őket nézetvál-
toztatásra bírni ? Tettünk-e többet, mint hogy leginkább 
esperes úr megkérdezte, ott voltak-e azon az értekezleten 
s micsoda határozatokat hoztak? Meglepő volt az igaz, 
hogy a legtöbben úgy nyilatkoztak, miszerint a »kimondás* 
nem történt meg, csak értekezlet után volt róla szó, és 
hogy tudósító úr a tulajdonképeni értekezletnek csak vége 
felé érkezett, s hogy »a nagy füst gerjesztés* (mely tudva-
levőleg nem száraz fával történik) indítványa már csak 
a barátságos beszélgetés közt fordult volna elő. Nekünk 
ahhoz semmi közünk. Az azonban bizonyos, hogy úgy 
az elnök, mint a jegyző a többször idézett határozat ki-
mondását határozottan tagadják. Ám ezt intézze el tudó-
sító úr azokkal. De engem ne támadjon méltatlanul, mert 
én elmefuttátásaira ügyet sem vetek vala, ha tudom, hogy 
azt az értekezlet »nem mondá ki*. 

Hogy én felolvasásomban nem egyedül a néppárttal 
való revíziós kacérkodást kárhoztatom, hanem azokat, 
kik a papság jövendő jobb sorsáért küzdenek, ezt a jóa-
karat egy porszemével bíró ember felolvasásomból ki nem 
magyarázhatja. 

Tény, hogy a tudósítás revíziós részét az általam 
ismert lapok közül egy tényleges, két titkos ultramontán 
lap: »protestánsok a revízió mellett* címmel átvette és 
hosánnával kürtölte. 

Tény, hogy felolvasásom közlése e Lapban a vizi-
táció végén kezdődött, s hazajövetelem után fejeződött 
be, s így ez a siklósvidéki értekezlet tagjaira hatást nem 
gyakorolhatott, a tudósító ur szerént való »visszaszívásra® 
vonatkozólag, melylyel tagtársait megtiszteli. 

Végre, várjuk meg a siklósvidéki értekezlet jegyző-
könyvének megjelenését (melynek késedelme valóban cso-
dálatos). Ha a »kimondó* határozat benne lesz, nemcsak 
fentartom az értekezésemben mondottakat, hanem a mi 
értekezletünk azt tárgyalni is fogja. Ha hiányozni fog 
belőle, úgy sajnálom, ha a látszat félrevezetett bennünket. 
A mit megírtam, azt fentartom, mert feltételhez van 
kötve. Pirulni érte, egy szaváért is, nincs okom. De N. I. 
úr szenvedélyes kitörései ellenében nem védekezem. Mire 
is volna az jó? Nekem, ez ügyben ez az utolsó szavam. 

Nagyváty. Morvay Ferenc, 
ref. lelkész. 

N E K R O L O G . 

F i l ó J á n o s . 
1823—1897. 

Egy, az Úr szőllőjében csaknem félszázadon át hű-
ségesen munkálkodott agg lelkipásztornak — a valódi 
tehetséget lankadatlan buzgalommal egyháza javára for-
dított papnak — a magyar reformált Sión egyik fényes 
egyháza lelkészének, a sors viharai által rövid idő alatt 
háromszorosan megtépett családi életfa ledőlt törzsének 
koporsója köré gyülekezett mult hó 14-én. Szentes város és 
vidéke ezrekre menő, résztvevő serege. E napon temettük 
el Filó Jánost. 

A nemes munkásságban eltöltött szép mult, fényes 
tehetség és az élete végére nehezedett súlyos lelki és testi 
szenvedések, egyiránt megérdemlik, hogy emlékének egy 
lapot e helyen is szenteljünk. 

Filó János 1823. nov. 10-én született Losoncon, 
néhai Filó János és néhai Szentpétery Zsuzsánna köztisz-
teletben állott szüléktől. Tanulását szülővárosában kezdte, 
a hol úgy a gimnáziumi, mint a bölcsészeti és jogi tan-
folyamot kitűnő sikerrel bevégezvén, Kecskemétre ment 
hittanhallgatónak. Kecskemétről a theologiai tanfolyamnak 
ugyancsak kitűnő sikerrel elvégzése után Tabajdra ment 
akadémikus rektornak. 

1850-ben az első lelkészképesítő vizsgát letevén, 
abai (fehér megye) segédlelkész lett, onnan pedig 1853-ban 
visszatért Kecskemétre, az akkori dunamelléki püspök, 
Polgár Mihály mellé. 

Mikor Polgár Mihály 1854-ben meghalt, sírjánál 
olyan szívből jött és szívhez szóló gyászbeszédet tartott, 
hogy méltán érdemelte ki a jelenvolt egyházi és világi 
előkelőség teljes elismerését. 

Főnöke halála után annak özvegye mellett h. lel-
készkedett, az elhunyt püspök úri családjának nagyra-
becsülése és az egész, nagygyülekezet osztatlan tisztelete 
és szeretete mellett. 

A nagy cholera idején, 1855. aug. és szept. hónap-
jaiban. mikor a kecskeméti másik rendes lelkész, Mihó 
László is elhalt, egymaga szolgálta ki testvéröcscsével, 
az akkori ugyanott gimnáziumi tanárkodott, Filó Lajos 
jelenlegi nagykőrösi lelkészszel, példás odaadás mellett, nem-
csak az ev. ref., hanem az ág. hitv. ev. testvéregyházat 
is, melynek lelkészi hivatala akkor szintén üresedés-
ben volt. 

18o6-ban a kecskeméti theol. akadémián a ker. hit-
es erkölcstan helyettes, 1857-ben pedig ugyanazon tanszék 
rendes tanára lett. 

1858-ban érte őt, mint theol. rendes tanárt Kecske-
méten, a szentesi ev. ref. egyház megtisztelő meghívása, 
a melyet elfogadván, az iskolai év befejeztével, ugyanazon 
év július havának végén, Szentesre jött, s augusztus 1-én 
mint r. lelkész beköszönt és hivatalát elfoglalta. 

Nejével, már gyászoló özvegyével, Gaal Rózával 
(volt abai ref. lelkész Gaal Sándor és Kovács Zsuzsánna 
szülék leányával) 1856 szeptember 4-én lépett házassági 
szövetségre Abán. Mely házasságból származott, gyerme-
kei: f Lajos, Róza (özv. Zámpory Pálné), f Tihamér és 
Laura, férj. Szathmáry Ernőné. 

Filó Jánost, mint lelkészt, mély és alapos tudás, 
lankadatlan szorgalom és bámulatos munkabíró természet 
jellemzi. 



A fényes múlttal dicsekedő szentesi ev. ref. egyház 
nagyon el volt árvulva, mikor ő ide került, tehát igen 
nagy szüksége volt egy olyan erős kezű kormányzóra és 
igazi hivatás szerinti papra, mint Filó János. 

Teljes tudását és minden munkaerejét az egyház 
anyagi és szellemi ügyei rendezésére fordította, a miben 
hathatós támogatója volt b. e. lelkésztársa, Szalai István 
esperes (f 1878. március 6.). 

Míg 1858-ban csak kilenc iskolája volt az egyház-
nak ugyanannyi tanítóval, ma 20 iskolában, 10 tanító 
csepegteti az ifjú nemzedék szivébe a jó erkölcs, vallá-
sosság és tudomány igéit. 

Hogy a nevelés ügyének még nagyobb lendületet 
adjon, nemcsak a legszegényebb sorsú szülék gyermekei-
nek ingyen iskoláztatását, hanem keresztül vitte azt is, 
hogy az egyház üj életre hívja 1848-ban megszűnt gim-
náziumát. 

E gimnázium 1859 október 12-én nyílt meg, s fo-
kozatosan hat osztályúvá fejlesztetett. Az intézet gondo-
zása, benne a jó rend fentartása, a valláserkölcsi szellem 
fejlesztése Filó Jánós egyik legszebb jellemvonását képezi. 
Ő, ki a tanítás terén gyakorlatilag is működött, igazi jó-
akarója, bölcs támogatója, lelkes buzdítója volt, nemcsak 
a tanároknak s tanítóknak, hanem tehetséges gyermekei-
ket szegénységük miatt taníttatni nem akaró szüléknek is. 

Midőn az egyház 1871-ben gimnáziumát a városnak 
adta át, egész erővel küzdött az egyháztanács többségének 
véleménye ellen s azokat, kik arra hivatkoztak, hogy a 
gyülekezet anyagi helyzete nem bírja meg az iskola fen-
tartásának költségeit, nem késett figyelmeztetni felfogásuk 
hibás voltára, bebizonyítván előttük, hogy ha a város 
tart fenn magasabb fokú tanintézetet, annak költsége is, 
nagy részben a mi egyházunk adófizető tagjainak fillérei-
ből telik ki. 

Lelkipásztorkodási ideje alatt nemcsak 11 új iskola, 
hanem számos tanítói — díszes kántor — és paplak is 
épült. A gyülekezet régi idő óta kegyes óhajtása is nagy 
részben az ő buzgólkodása folytán valósult meg, midőn 
az istentisztelet magasztos voltának emelésére elkészült 
1863-ban a díszes (9000 frtba került) orgona. A kántorok, 
s tanítók fizetése egyházkormányzása alatt csaknem meg-
kétszereződött; az egyházi adókezelés rendszeresítve lett, 
s a terményfizetés készpénzfizetéssé változott. Pár évvel 
ezelőtt meg (1895) a szórványok (Csongrád, Mindszent, 
Szegvár és Derekegyháza) lelki gondozása céljából, egy 
1000 frt fizetéssel javadalmazott körlelkészi állás szer-
veztetett. 

Filó János egyedül csak hivatása lelkiismeretes tel-
jesítésének élt. Pál apostol bölcseségével, Péter apostol 
lelkesedésével hirdette az Isten igéjét, s ha csak betegség 
nem akadályozta, abban egy pillanatra sem restült meg. 
A lelkigondozás (cura pastoralis) kötelességét — nagy elfog-
laltsága dacára is — sohase tévesztette szem elől, s igazi 
apostoli hűséggel gyakorolta azt. Meglátogatta a betegeket 
és a boldog meghalásra előkészítgette azokat, kik az ő 
apáikhoz megtérendők valának. 

Mint a ker. hittan egykori lelkes tanára, a biblia-
magyarázásban, de különösen a vigasznyujtásban volt 
erős. Gyönyörű szép halotti imái és megható evangéliumi 
szellemű gyászbeszédei — ha a család ki nem nyomatná 
is azokat — sokáig fognak élni az emlékezetben. 

Filó János, mint ember, a szigorú puritán kálvinista 
pap megtestesülése volt. Minden szabad idejét az önkép-
zésre fordította. Sokoldalú elfoglaltsága mellett is, talált 
időt, a tudomány, még előtte rejtve levő, kincseinek bá-
nyászásához. A folytonos szellemi táplálkozás annyira 

életelemivé vált, hogy még betegsége idején is, Cantu 
Caesar világtörténelmét olvasgatta. 

Bár széles látkörü tudományos képzettsége és bámu-
latos emlékező tehetsége mindenki előtt — a ki csak is-
merte őt — nyilvánvaló volt: a hiúság, vagy nagyra-
vágyás sohasem bántotta. Nem kivánt egyéb lenni, mint 
gyülekezete lelkipásztora, ki minden idejét az ő nyájának 
szenteli. 

Kitüntetés életében háromszor érte. Először a kecs-
keméti ref. és ág. h. ev. egyházak tisztelték meg 1856-ban 
— a cholera idején, tanúsított apostoli buzgólkodásáért — 
egy-egy ezüstpohárral; másodszor egyháza ülte meg nagy 
fénynyel és lelkesedéssel 25 éves lelkészi jubileumát 1883 
augusztus 5-én, s végül a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
nevezte ki, a mult évben, az orsz. közokt. tanács t. tag-
jává, azon sokoldalú munkásságáért, melyet a népnevelés 
érdekében, mint fiatal káplán, mint theol. tanár és mint 
r. lelkész kifejtett. 

Nemeslelkűségéről fényesen tanúskodik azon szép 
cselekedete, hogy 25 éves lelkészkedése emlékünnepélye 
alkalmával egy 3000 frtos alapítványt tett, a mivel meg-
vetette a szentesi ref. árva- és szeretetház alapját. 

Filó János családi élete, hosszú időn át, zavartalan 
boldogságban telt el. Egymás után látta felnevekedni, s célt 
érni szép reményű gyermekeit, s mint maga, buzgó há-
lával eltelve, emlegette, több mint 39 éven át elkerülte 
hajlékát a halál. 

A keserű pohár azonban — úgy látszik — élete 
végére volt neki szánva, s rövid idő alatt csordultig 
megtelt. 

1895 december havában ugyanis eltemette egyik 
vejét, Zámpory Pál főhadnagyot, s már 1896. szeptember 
25-én kapta a gyászhírt, hogy családja szemefénye, dicse-
kedve emlegteett elsőszülöttje, az if júkora mellett is hír-
neves költő és író (Csáktornyai) dr. Filó Lajos úgy véd, 
Budapestről visszajövet, Nagy-Kőrösön jobb létre szen-
derült. A kettős csapás alatt megingott, de még nem tört 
meg az erős lelkű családfő. Ezzel azonban még nem telt 
meg csordultig az ürömpohár. Úgy volt elvégezve, hogy 
családi életfája legszebb virágait, neve fentartóit, rövid 
idő alatt, egymás után temesse el. 

Még vérzett a szive az elhunytak után, midőn másik 
szép reményű fia, a család dédelgetett kedvence, Szentes 
város t. ügyésze, dr. Filó Tihamér is, f. év március elején, 
bátyja után, a sírba költözött. 

E váratlanul jött, másfél év alatt rövid egymás-
utánban ismétlődött harmadszoros csapás testben-lélekben 
megtörte. Hasztalan keresett szórakozást a tudomány 
örök lámpásainál: a megkínzott lélek fájdalma a gyönge 
porsátort — mint vihar a tenger fodros hullámait — ösz-
szezúzta. 

Napról napra fogyott testi ereje, s ezelőtt pár hónap-
pal már nagyon elerőtlenedett. Lelki ereje azonban még 
itt is legyőzte a test gyöngeségét, úgy hogy ágyban csak 
életének utolsó napjait töltötte. F. hó 12-én aztán, szerettei, 
s a végső tusára ágyánál megjelent, sokszorosan vérző 
SZÍVŰ, egyetlen testvére, Filó Lajos, nagykőrösi lelkész 
karjai között bevégezte nagy és hosszas szenvedéseit. 

Temetésén, mely mult hó 14-én ment végbe, a megye 
s város színe-javán kívül, megjelentek néhányan vidéki 
lelkésztársai is, leróni a kegyelet adóját. Ott voltak ezeren 
és ezeren, kiknek szemeiből a vallás vigasztaló szavával 
letörölte a bánat keserűség könyeit; kiket a konfirmáció 
útján a hívek gyülekezetébe beavatott és a kiket a hitnek 
láncával a házassági életre összekapcsolt. 

A gyászos háznál Darabos Sándor békés-szentandrási 
lelkész lélekemelő, rövid fohászt mondott koporsójánál, 



s aztán a templomba vonult a gyászolók serege, hol 
Pap Imre hódmezővásárhelyi lelkipásztor tartott felette 
emelkedett szellemít, szép gyászbeszédet. A temetőben a 
boldogult alulírott segédjének imádsága után dr. Lakos 
Imre, h. főgondnok vett búcsút tőle, a gyülekezet nevében, 
megható szavakkal. 

Adjon Isten ref. egyházunknak igazi lelkipásztorokat, 
s legyen áldott emlékezete közöttünk! 

Berky Sándor, 
ev. reform, segédlelkész. 

IRODALOM. 
** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-

ténete című műből most jelent meg a 83-ik füzet, a 
melyben Gracza György az aug. 5-iki szöregi csatát és a 
fegyverletételre vonatkozó alkudozások megkezdését mondja 
el érdekesen. E füzethez egy rendkívül érdekes okmány 
is van csatolva: Kossuth Lajos utolsó levele Görgeihez. 
A melléklet az eredetinek hű hasonmása. A füzet egykorú 
képei ezek : Az aradi vesztőhely tájképe. Pöltenberg honvéd-
tábornok mint hadikövet Rüdigernél. A szabadságharc 
nagyszabású drámájának leírása vége felé közeledik. A 
jöző füzeiben immár a viU'igosi fegyverletételre kerül a sor. 

** A »Protestáns Pap« című lap XVílI-ik év-
folyamának 6-ik száma, Lágler Sándor és Kálmán Dezső 
szerkesztésében Kölesden, követvező tartalommal jelent 
meg: Leveleim, Sántha Károlytól. — Megoldás, Széki Ákos-
tól. — Levél a szerkesztőkhöz, ifj. Eötvös Károlytól — 
Korunk bálványai, Hering Lajostól. — Az eskü, Fejes 
Györgytől. — Izsák és fiai, Földváry Lászlótól. — Val-
lásos órák, Ladányitól. — Halotti beszéd. Grátz Mórtól. 
— Halotti beszéd s ima, Dömény Zoltántól. — Törvé-
nyek és rendeletek tára, Kund Samutól. — Irodalom. — 
Egyházi tiszti választások. — Papválasztások. — Halálo-
zások. A lapra előfizethetni a szerkesztőknél egy évre 
4 frttal, félévre 2 frttal, negyedévre 1 forinttal. — Kap-
hatók még régibb évfolyamokból teljes példányok, a mult 
évfolyamból azonban az 1., 2., 3-ik számok teljesen el-
fogytak. 

E G Y H Á Z . 
Püspöki látogatás. Antal Gábor dunántúli ev. 

ref. püspök püspöki körúton van. Június 25-én Csurgóra 
érkezett. Bóné Kálmán csurgói járási szolgabíró 30 tagú 
küldöttséggel Szobba ment a püspök elé, a hol meleghangú, 
szellemes beszéddel üdvözölte. Utána ugyanott a főiskola 
küldöttsége nevében dr. Horváth József tanár üdvözölte 
a ref. főiskola örömét kifejező szép beszéddel. Mindkét 
beszédre a püspök köszönetét fejezte ki. A csurgói vasúti 
állomásnál 1000 főből álló közönség élén Kacskovics 
Lajos főszolgabíró hazafias ihlettől áthatott beszéddel fo-
gadta, melyre a püspök nagyszabású és lendületes beszéd-
del mondott köszönetet. Az állomástól mintegy 30 kocsin 

vonult a menet a nagyszámú közönség által kisérve a 
főllobogózott városba, a hol a ref. templom és főiskola 
között fölállított diadalkapunál Verbay István csurgói ref. 
lelkész üdvözölte. Megérkezés után a püspöknél az összes 
hatóságok, intézetek és magántársulatok tisztelegtek. Este 
200 terítékű bankett volt, a hol az első felköszöntőt a 
királyra a püspök mondta, nagy hatást keltő, fenkölt 
szellemű beszédben. Begedy István esperes a püspököt 
és később a főbírót köszöntötte föl. Németh Pál ág. ev. 
esperes csurgói hölgyekre emelt poharat. Körmendy Sándor, 
Szabó Kálmán, Csorba Ede, Mátray Gyula, Matolcsy István 
és Tóth Károly r. kath. lelkész szép felköszöntőt mondtak. 
Másnap a püspök a ref. főiskola vizsgáit hallgatta végig, 
azután pedig Szlavóniába ment át meglátogatni az ottani 
ev. ref. hitközségeket. 

Egyházkerületi fó'jegyzőválasztás. A tiszántúli 
ref. egyházkerületben most folynak a szavazások a Tóth 
Sámuel lemondásával megüresedett egyházi főjegyzői állás-
ra. Úgy látszik, a harc rendkívül erős lesz, s a mi elszo-
morító, megint politikai párttekintetek is jőnek számításba 
a választásnál. Szóval ez a kerület nem tucl megszaba-
dulni a politikai párttusáktól. Két jelölt közül csoportosul-
nak az egyházak, az egyik Zsigmond Sándor, h.-szobosz-
lói lelkész s alsó-szabolcs-hajduvidéki esperes, a másik 
Dicsöfí József,, debreceni lelkész. Mindkettőnek van híre, 
neve. A szavazások megindultak. Idáig Nánás és a debre-
ceni tanári kar Zsigmond mellett, Böszörmény, Karcag 
Dicsőfi mellett szavaztak. A heves és nagy küzdelemből 
nem tndni melyik kerül ki győztesen (J). 

Szabó János beiktatása H. M.-Vásárhelyen egy-
szerű, de megható ünnepséggel folyt le mult hó 20-án. 
Új lelkipásztora elébe az egyház küldöttséget küldött Csa-
bára, s midőn a várva-várt pásztor megérkezett, a vasútnál 
óriási közönség élén Juhász Mihály főgondnok, a lelkész-
lak előtt pedig Steremley Sámuel lelkész üdvözölte. Szabó 
esperes már az üdvözletekre adott ékes válaszával lebi-
lincselte a közönséget, melyet még nagyobb lelki örömre 
hangolt hatalmas beköszöntő beszédjével. Az Istentisztelet 
után tartott egyháztanácsi díszülésen Szeremley S. üdvöz-
letére megint oly talpraesetten válaszolt, hogy az egész 
közönséget elragadta. Az ünnepély után tartott bankét, 
melyen az összes felekezetek képviselete jelen volt, emel-
kedett hangulatban folyt le. 

I S K O L A . 

Ösztöndíj alapítványok a nagykőrösi tanító-
képezdénél. A nagy-körösi és dunamelléki ev. reform, 
tanítóképezde az 1896/97-ik tanévben két ösztöndíjat 
kapott, jelesül: a) Özv. Inárcsi Farkas Lászlóné urnő, 
maga és kiskorú fiai László és Ferenc nevében, néhai 
Inárcsi Farkas Elek nagykőrösi ref. főgondnok emlékére, 
500, azaz ötszáz forint alapítványt tett két tanuló szá-
mára; első sorban a családdal rokon tanulók részére. Az 
alapító levél kelt 1897. márc. 6-kán. b) Gyarmatin Nagy 



József és Hegedűs Julianna házastársak, 1896. január 
28-kán, 38/1896. a kir. közjegyzőnél tett végrendeletükben 
egy feddhetlen életű s jó igyekezetű tanítóképezdei növen-
dék javára 100 azaz egyszáz forintot hagyományoztak 
ösztöndíjul, melyet az alapítók (1897. ápril. 28-án történt) 
elhalálozása folytán, mostanában fog megkapni tanító-
képezdénk. 

Egy nevelőintézet bajai. Van Debrecenben a ref. 
főiskolával kapcsolatban egy nevelőintézet, melyet 1843-ban 
alapított andaházi Szilágyi Mihály, egy jószívű emberbarát. 
Ez intézetben több ifjú nyer ellátást s gondozást,kik taní-
tásra a főiskolába járnak. Ez intézetben a mult évben bizo-
nyos szabálytalanságok fordultak elő, minek következtében 
főgondnokát felfüggesztették s ellene vizsgálatot indítottak. 
A vizsgálatot Soltész László, szoboszlói lelkész s egyház-
kerületi tanácsbíró, Puky Gyula, kir táblai elnök s egyház-
megyei tanácsbiró és Márk Endre egyházker. és kollégiumi 
ügyész folytattak nagy körültekintéssel. Ez ügyben július 
hó 10-én tart gyűlést az egyházkerület időszaki tanácsa 
s ugyanakkor fogják megválasztani az intézet új főgond-
nokát, kivel — reméljük — szebb idők derülnek a szép 
célú institutióra (J.) 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Szentkirályi Tóth Erzsébet, K. Kiss József, 

debreceni főgimn. tanár neje hosszas szenvedés után éle-
tének 41-ik évében Debrecenben meghalt. Hü nő, a leg-
jobb anya volt mindhalálig. Férjén s egyetlen fián kívül 
gyászba borította még Baki István ev. ref. lelkész és Karai 
Sándor debreceni főgimn. tanár családját. A hű emlékezet 
virraszszon sírja felett! ( J ) . 

f Kovács László, hanvai ev. ref. lelkész hosszú 
betegeskedés után még élte delén elhunyt. Tompának har-
madik utódja volt a hanvai kathedrán. Világos fejű, kép-
zett pap, a ki irodalmi munkásságot is fejtett ki, s főleg 
a domesztika érdekében megjelent alapos cikkei és szá-
mításai keltettek méltó feltűnést. A papi hivatalt Imolán 
kezdette, honnan 1877-ben Hanvára, a gömöri ref. egyház-
megye akkor legelső egyházába választották. Egyházme-
gyéje főjegyzővé választotta s e tisztét haláláig kiváló 
ügybuzgósaggal teljesítette. Nem sokkal utóbb, hogy Han-
vára ment, gégebaj támadta meg, úgy hogy évek hosszú 
során át nem végezhetett templomi functiókat. Bajához 
utóbb hátgerincsorvadás járult, mely végre hosszú kínok 
után megszabadította az élettől. Nyugodjék békével! (J.) 

-j- Brassai Sámuel temetése óriási részvéttel ment 
végbe Kolozsvártt e hó 27-én. Az Isten-áldotta. tudóst, a 
legöregebb és legeredetibb porfesszort nemcsak a saját 
egyházának, hanem az egész városnak, az egész magyar 
tudományos világnak őszinte részvéte kisérte sírba. Gyász-
beszédet az unitárius templomban Ferencz József püspök 
tartott fölötte, a sírnál Farkas egyetemi rektor vett tőle 
búcsút. Sok oldalú gazdag lélek volt, valóságos polyhistor 
és élő encyclopaedia, de életének legszebb vonása volt a 
vallásos és művészi emelkedettség, mely a mai tudósok-
ban mind inkább ritkul. Áldott legyen emlékezete! 

f Bethlen Gábor gróf, volt főispán és képviselő, 
az Emke elnöke, az erdélyi egyházkerület volt főgondnoka 
Keresden június 25-én hirtelen elhunyt. A közélet embere 
volt, kit hazafias és nemes becsvágyó érzület hevített, de 
az erős szenvedély gyakran el is ragadott. Temetése Keres-
den az ősi családi sírboltban június 27-én ment végbe. 
Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Bu-lapesti ref. főiskolánk tanárai 

folyó évi június második félében következő tanügyi kikül-
detéseket végezlek: Farkas József theol. tanár kormány-
képviselő volt a hódmezővásárhelyi főgimnázium érettségi 
vizsgálatain és elnök a budapesti ref. főgimnázium érett-
ségi vizsgálatain. — Kovács Albert theol. tanár elnök 
volt a budai paedagogium évzáró és képesítő vizsgálatain 
és kormánybiztos a pesti óvónöképezde képesítő vizsgá-
latain. — Petri Elek theologiai tanár a halasi főgim-
názium érettségi vizsgálatain elnökölt. — Szőts Farkas 
theologiai igazgató-tanár érettségi vizsgálati kormánykép-
viselő volt a rimaszombati főgimnáziumnál. — Vámossy 
Mihály nyugalmazott főgimnáziumi igazgató a szatmári 
ref. főgimnázium érettségi vizsgálatain kormányképviselő 
volt. — A közoktatási miniszter Balázs Ádám vágujhelvi 
reáliskolai tanárt az eperjesi ev. főgimnáziumhoz rendes 
tanárrá nevezte ki. — A debreceni ev. ref. egyház pres-
bitériuma a lemondott Németh Lajos lelkész helyére iskola-
széki elnökké Mitrovics Gyulát választotta. Némethynek, 
mint volt iskolaszéki elnöknek bokros érdemeit jegyző-
könyvileg örökítette az egyháztanács. — A debreceni ev. 
ref. főiskolában a jövő iskolai évre theologiai dékánná 
dr. Erdős Józsefet választották, míg a jogkari dékán 
továbbra is dr. Baczoui Lajos marad. — Az alsó sza-
bolcs-hajdúvidéki egyházmegye gondnokává nagy szótöbb-
séggel Lengyel Imre, nyug. törvényszéki birót választották. 
Lengyel egyike Debrecen szerepvivő embereinek. Az egy-
házi élet iránt kiválóképen érdeklődik s eddig főleg a 
kollégium gazdasági tanácsában értékesítette buzgóságát 
és képességeit. 

* Tóth Sámuel-alapítvány. A tiszántúli református 
egyházkerület leköszönt főjegyzőjének érdemeit s emlékét 
megörökítő alapítványra kerületszerte nagyban és szép 
eredménynyel folynak a gyűjtések. Egyesek és egyházak 
vetélkednek szives adományaikkal. A szoboszlói egyház 
maga 43 frt 95 krt gyűjtött a jelzett célra, míg az áldo-
zatban kifogyhatatlan Hegedűs Sándor 20 frtot, Zsigó Endre, 
Újfalussy Béla 10—10 frtot, mások több-kevesebb össze-
geket küldtek az alapra. 

* A szülők figyelmébe. Péntek Ferencz fővárosi 
ref. vallástanár, a »Szabad Sajtó* című protestáns lap 
szerkesztője arról értesít bennünket, hogy szeptember else-
jére Budapesten, egy a szerényebb igényeknek megfelelő 
internátust nyit, melybe alsóbb osztályos növendéket: 
350 frt, felsőbb osztályos növendéket: 400 frt évi íizetés 
mellett vesz fel. A jelentkezés határideje július hónap vége. 

P á l y á z a t . 

A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-
názium igazgató-tanácsa a történet-latin tanszékre pályá-
zatot hirdet. 



Pályázhatnak ev. ref. vallású, a kijelölt tanszakra 
képesített okleveles tanárok, vagy tanárjelöltek. 

A megválasztott, az orsz. tanári nyugdíjintézetnek 
köteles tagja lesz. 

A rendes tanár fizetése: 1200 frt törzsfizetés, 200 frt 
lakpénz az egyházi pénztárból havi előleges részletekben 
és 4 ízben 50—50 frt ötödéves korpótlék. 

Az államsegély már folyamatban levő ügyének vég-
leges rendezése után a tanári fizetések 1600 frtig terjedő 
fokozattal állapíttatnak meg s a korpótlék 100 forintra 
emelkedik. 

Oklevéllel nem bíró tanárjelölt helyettes tanárul 
alkalmaztatik 800 frt évi fizetéssel, szintén havi részletek-
ben előlegesen kiszolgáltatva. 

A keresztlevéllel, tanári képesítő oklevéllel, szolgá-
lati bizonyítványokkal, hadkötelezettségi viszonyok kitün-
tetésével felszerelt pályázatok, f . évi július hó 25-ik nap-
jáig a főgimnáziumi igazgató-tanácshoz intézve, alólírt 
elnökhöz küldendők be. 

A megválasztott okleveles tanár egy évi sikeres mű-
ködés után fog állandósíttatni; hivatalát f. év szeptember 
hó 1-ső napján tartozik elfoglalni. 

Kisújszálláson, 1897. június 23-án. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, igazg.-tan. elnök. 

P á l y á z a t . 
Az állami segélyben részesülő mezőtúri ev. reform, 

főgimnáziumban egy eláss, philologiai tanszékre pályázat 
nyittatik. 

A rendes tanári szék javadalmazása: 1200 forint 
törzsfizetés, 200 frt lakbér és öt ízben emelkedő 100 frtos 
ötödéves korpótlék évnegyedi előleges részletekben. 

Van az intézetnél három 1300, két 1400, két 1500, 
három 1600 frt törzsfizetéssel díjazott tanszék, melyekre 
az előléptetés alkalomadtán történik. 

Pályázhatnak ref. vallású, a megjelölt tanszékre ké-
pesített okleveles rendes tanárok vagy tanárjelöltek. 

A megválasztott rendes tanár egy próba-évi szol-
gálat után állandósíttatik s ekkor az országos tanári nyugdíj-
intézetnek jogos és kötelezett tagja lesz. 

Ha okleveles tanár nem jelentkeznék, helyettes tanár 
fog választatni, kinek alkalmazásaira nézve az 1883. 
XXX. t.-c. 30. §. irányadó. Fizetése 800 frt. 

A pályázók életkorukra, egészségükre, vallásukra, 
végzett tanulmányaikra, képesítésükre, eddigi szolgálatukra 
és hadikötelezettségükre vonatkozó okirataikat az alólírott 
elnökséghez f . évi július hó 15-ig küldjék be. 

A megválasztott tanár hivatalát f. évi augusztus 
végén tartozik elfoglalni. 

Mező-Túron, 1897. június 17-én. 

Dr. Addm Sándor, Lukács Dániel, 
főgondnok. az egyháztanács lelkész-elnöke. 

Pályázat tanári állásra. 
A gyönki ev. ref. algimnáziumban folyó évi szep-

tember hó 1-én elfoglalandó tanári állásra ú. m. 
A német-latin vagy magyar-német nyelvi 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 s 
kilátással arra, hogy oklevelének megszerzése után ren-
des tanárrá választatik 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
Előnyben részesülnek azok, kik a német nyelvet 

tökéletesen beszélik. 
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 hó 5-ig a gimnázium igazgatójához adják be. 

A gimnázium fentartótestület elnökének megbízásából: 
Gvönkön, 1897. június hó 28-án. 

Szentes János, 
1—2 gimn. igazgató. 

354- s z P á l y á z a t . 

A karcagi ev. ref. VI osztályú gimnáziumnál a 
jövő 1897/98. iskolai évre két tanári állásra pályázat hir-
dettetik és pedig 

1. latin-görög 
2. magyar-német, vagy latin-német tanszékre. 
Rendes tanár fizetése 1200 frt évnegyedenként előre 

fizetve, ha okleveles pályázó nem akad, a szakvizsgálatot 
tett pályázók közül választott tanár szintén 1200 frtos 
fizetésre alkalmaztatik helyettes tanári minőségben, csak 
alapvizsgálatot tett tanár fizetése 800 frt; szakvizsgálatá-
nak letétele után ez is előre lép a teljes fizetésbe, még 
az iskolai év folyamán szakvizsgálata letételének idejéhez 
képest. 

Pályázhatnak oly protestáns tanárok és tanárjelöl-
tek, kiknek a jelzett szakokra képesítésök van, vagy szán-
dékoznak azt megszerezni. 

A szükséges okmányokkal felszerelt folyamodványok 
folyó évi augusztus hó l-ig nyújtandók be a gimnázium 
igazgató-tanácsához. 

A megválasztott rendes tanár kötelezett tagja az 
orsz. nyugdíjintézetnek, melybe az alapfizetés után az 
5°/0-ot a fentartó testület fizeti. 

A megválasztott tanár állását f. évi szept. 1-én 
köteles elfoglalni. 

Karcag, 1897. jún. 28-án. 
Horváth Ferenc, Hajnal Elek, 

igazgató-tanár. ev. ref. lelkész, a gimn. ig. 
1—2 tanács-elnöke. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
I X . kerület, £}rkel-u(ca 3. szánt, hová a kéziratok 

cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d i jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Etjyes szám ára ÜO kr. 

Az 1897-dik év második felére előfizetést nyi-
tunk, bizalommal kérve olvasóink támogatását, még 
pedig két irányban Folytassák az előfizetést és 
szaporítsák a lap olvasó közönségét. Ha minden 
előfizető csak e g y új e l ő f i z e t ő t szerez, ezzel a 
lap erejét már megkétszerezhetjük. Az előfizetés 
feltételei a lap homlokán olvashatók. 

Egyházunk történelme érdekében. 
A jelenkor évről-évre több gondot fordít 

nemzetünk múltjának megismerésére. Bizonyítja 
ezt az a hatalmas lendület, mely napjainkban a 
történetírás terén tapasztalható. Azok a nagy-
becsű történeti művek, monumenták ós mono-
gráfiák, melyek a magyar tudományos Akadémia 
és a magyar Történelmi Társulat kiadásában 
látnak napvilágot, s az ezredévi ünnep alkalmá-
ból megjelent tömérdek történeti művek, köztük 
főleg a Beöthy Zsolt-féle irodalom történet és 
a Szilágyi Sándor féle magyar történelem, mind-
kettő az Athenaeum kiadásában. 

A történetírás emez örvendetes fellendülése 
szerényebb méretben az egyház s közelebbről a 
protestáns egyház története körül is tapasztal-
ható. A magyarországi protestáns egylet kiadá-
sában megjelent egyháztörténeti munkák (Kiss 
Áron: Zsinatok története, Szeremley, Zsilinszky 
ós Hahn L. monográfiái), a M. P. I. T. egyház-
történelmi kiadványai (Zsilinszky, Szeremley, 
Révész stb), valamint a millennium alkalmából 
készült tanügyi ós gyülekezeti monográfiák arról 
tanúskodnak, hogy nemzetünk egyházi múltja 
iránt is évről-évre növekedik az érdeklődós. 

Ám azért a rendszeres egyháztörténetírás-
nak még a kezdetén is alig vagyunk. A protes-

tantismusnak általános tanügyi története, irodalom 
története, hittani ós valláserkölcsi története, egyes 
nagyobb vidékeinek és egyházkerületeinek története, 
kiválóbb fórfiainak biografikus története, szóval az 
egyház belső története nagyrészt még parlagon 
hever. Sok és nagy még a teendő, mely e tekin-
tetben is a jelen és jövő nemzedékre vár, mert 
nekünk még ezután kell fölépíteni egyházunk belső 
történetének Pantheonát! 

Egyik legelső ós legnehezebb teendőnk a 
'források, az adatok összegyűjtése ós kiadása. 
Legelső, mert tisztázott adatok nélkül nincs meg-
bízható történelem. Legnehezebb, mert a hazai 
protestantismus decentralizált élete és kezdetle-
ges levéltárai mellett rendkívül fáradságos az 
adatgyűjtés. De ha részenként, egyházvidéken-
kónt veszszük a munkát, az adatok elszórtsága 
s levéltáraink rendezetlensége mellett is sok 
becses ós érdekes mozzanatát lehet felderíteni 
egyházunk múltjának. 

Egyházkerületeink ebben a tekintetben he-
lyes nyomon indulva figyelemre méltó kezde-
ményezéseket tettek. Megkezdték a saját egyházi 
multjok megiratását. Erdélyi egyházkerületünk, 
melynek történeti múltja a többiekétől a legújabb 
időkig egészen külön ós sajátos csapáson haladt, 
megbízás útján Pokoly József fiatal történetírónk-
kal iratja meg a maga történetét. A két tiszai 
kerületben szintén tettek lépéseket az egyház-
kerület történetének megírására. De legtöbbre 
haladt Dunamellók, melynek egyik fáradhatat lan 
tör ténetbuvára »Adalókok« cím alatt egy csomó 
adatot kutatott ós dolgozott fel, s azt most ki-
adás végett felajánlotta egyházkerületének. A sajtó 
alá rendezett mű sajátságait leghívebben feltün 
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teti az egyházkerület irodalmi bizottsága által 
minap kibocsátott »Előfizetési Felhívása, melyet 
egész terjedelmében ím itt közlünk : 

A magyar prot. tudományosságnak alig van 
jelenleg sürgősebb ós nehezebb feladata, mint 
a hazai reformáció történetének kimerítő és hi-
teles megírása. 

Sürgős e feladat, mert bár három ós fél 
száz esztendeje annak, hogy a reformáció fényes 
ós éltető sugarai magyar hazánk egén felragyog-
tak s a megtisztított evangelium elhintett mag-
vaiból protestáns gyülekezetek fejlődtek; és bár 
három és fél száz évnek küzdelme s szenve-
dése van mögöttük: magyar prot. egyházunknak 
kimerítő ós hiteles története máig sincs meg-
írva s csupán befejezetlen részletek, kicsiny cora-
pendiumok állanak a tudományos búvárkodás-
sal nem foglalkozó nagy közönség rendelkezésére, 
a mikor egyháza keletkezésének ós fejlődósének 
történetével akar megismerkedni. Pedig csak a 
mult helyes ismerete, mórlegelése s tanulságainak 
elvonása adhatna a jelen nehéz viszonyai közt 
erőt, egyházszeretetet, magasan szárnyaló törek-
vést, jövő teendőink kijelölésében pedig előre-
látást ós bölcsesóget. 

Ámde a mily sürgős e feladat, ép oly nehéz 
is. Az ide vonatkozó emlékek ós források nagy 
részét semmivé tette a viszontagságos iclők pusz-
títása, más része pedig az irodalmi közhaszná-
lattól elvonva, s sok esetben teljesen hozzáfér-
hetetlenül elrejtve lappang, úgy hogy ha valaki 
a magyar prot. egyháznak rendszeres és kime-
rítő történetét megírni akarná, tekintve a meg-
felelő forrásgyűjtemények hiányát s a segélyfor-
rások szegénységét: legyőzhetetlen nehézséggel 
találná magát szemben. A rendelkezésre álló 
forrásokat kimeríteni, azoknak adatait új, még 
fel nem nyitott források tudósításaival kiegészí-
teni s az összehordott anyagot rendszeres, kime-
rítő ós hiteles történetté formálni egy ember-
élet kevés s a feladat csak úgy lesz megoldható, 
ha a részletes kutatások eredményeit össze-
gyűjtve, forrásokul bocsátjuk történetíróink ren-
delkezésére. 

A jövendő e nagy fontosságú munkájához 
kiván járulni a Dunamellóki Ref. Egyházkerület, 
a mikor Földvári/ László vác-hartyáni ref. lelkész-
nek »Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület 
történetéhez« című művét világ elé juttatni óhajtja. 
E munka, mely hosszú évek önálló forráskuta-
tásának eredménye, felöleli a dunamelléki ref. 
egyházkerület múltjára vonatkozó és feltalálható 
okmányokat; részletesen ismerteti a meglevő s 
az egykor virágzó, ele most már nem létező gyü-
lekezetek alakulását, történetét, lelkészeik név-

sorát s azok munkásságá t ; külön térképeken 
feltünteti, hogy a XVI., XVII. és XVIII. szaza-
dókban külső terjedelmére nézve miként válto-
zott az egyházmegyék s az egyházkerület területe 
s hol voltak azok a gyülekezetek, a melyek nagy 
részének ma már az emléke is elenyészett ós 
miként alakult meg a dunamelléki ref. egyház-
kerület jelenlegi kiterjedésében. 

A munka a dunamelléki ref. egyházkerület 
irodalmi bizottsága által megbiráltatott s a bi-
rálók egyhangúlag oda nyilatkoztak, hogy y>a 
munka igen becses dolgozat s mint kétségtelenül 
hézagpótló forrásgyűjtemény, nagyon megérdemli a 
kiadást.« Az egyházkerület vállalkozott is a ki-
adásra, azonban, hogy a nyomatandó példányok 
száma felől tájékozva legyen, az irodalmi bizott-
ságot arra utasította, hogy előfizetési felhívást 
intézzen, legelső sorban a dunamelléki reform, 
egyházkerület gyülekezetei, lelkészei ós világi 
tagjaihoz, de ezenkívül a testvórkerületekhez is 
s őket e nagyfontosságú s hézagpótló forrás-
gyűjtemény kiadásának elősegítésére felszólítsa. 

E megbízatásból kifolyólag, az irodalmi bi-
zottság nevében azzal a kéréssel fordulunk úgy 
a dunamelléki reform, egyházkerület, valamint 
a testvórkerületek egyházaihoz, lelkészeihez és 
minden egyházunk története iránt érdeklődő 
tagjaihoz, hogy Földváry László »Adalékok a duna-
melléki ev. ref. egyházkerület történetéhez « című 
megjelenendő munkájára előfizetésüket bejelen-
teni szíveskedjenek. 

A mü, számításunk szerint 35—36 nyomtatott 
ívre fog terjedni s előfizetési ára 3 forint. 

Azokat, a kik a művet megrendelni óhajt-
ják — kérjük, hogy előfizetési szándékukat, a 
dunamelléki egyházkerületben az illető esperes 
uraknál, a más egyházkerületbeliek pedig a duna-
melléki ref. püspöki hivatalnál (Budepest, Kálvin 
tér 7. sz.) szíveskedjenek bejelenteni ós pedig 
legkésőbb f. ó. október hó l-ig, hogy a nyoma-
tandó példányok száma felől az egyházkerületi 
közgyűlést kellőleg tájékozni képesek legyünk. 

A munka kiadáséinál számítunk egyetemes pro-
testáns egyházunk támogatására, de különösen remél-
jük, hogy dunamelléki ref. egyházkerületünk egyetlen 
egyháza sem fog késni, hogy ezen, a saját történe-
tére is világot vető becses müvet megszerezze. 

A dunamellóki ref. egyházkerület irodalmi 
bizottsága nevében : 

Dr. Vécsey Tamás, Hamar István, 
biz. elnök. biz. ideiglenes előadó. 

* 

Ezt a felhívást melegen ajánljuk a művelt 
közönség s különösen az egyházi elöljáróságok 
pártoló figyelmébe. Dupplex libelli dos est. Kettős 
a becse e műnek. Megismertet a Dunamellék 



viszontagságos, csaknem viharos múltjával, és 
ezzel növeli történeti tudásunkat . Az ősök pél-
dájával buzgó és szilárd vallásszeretetre tanít, 
s ezzel épít, erősít. 

Az egyháztörténeti művek támogatása ma 
nemcsak tudományos, de egyházi és valláserköl-
csi kötelessége minden művelt egyháztagnak. 
Azokból az erőkből táplálkozik s nyer megúju-
lást és emelkedést közegyházunk, melyekből szü-
letett, melyek vészben-viharban megtartották és 
szent örökség gyanánt a jelen nemzedékre át-
szállították. Egyház, mely a maga múltját meg-
becsüli, jelenét szilárdítja s jövőjét biztosítja ezzel 
az erkölcsi munkával. Munkás jelenünkkel le-
gyünk méltók egyházunk múltjához s multunk 
jeleseihez. Sz. F. 

A lelki átöröklés. 
— Ismertetés és szerény megjegyzések. — 

»A lét kérdésének kell az elsőnek 
lenni minden mások előtt, e kérdésnek: 
honnan? mi? hova? s e kérdések megol-
dását egy életben, nem egy könyvben kell 
keresnünk*. Emerson. 

II. 
S most következnek szerény megjegyzéseim, általá-

ban és némely részletekre. 
Mélyen érzem, hogy csaknem vakmerőség tőlem, ily 

megjegyzéseket tenni, először is Ribotal szemben, ki a felül-
vizsgáló szerint, »a. ma élő francia filozófusok egyik Ieg-
tekintélyesebbike, az egész filozófiai világban is elsőrangú 
helyet foglal el*; aztán a tud. akadémiával szemben, mely 
e művet kiadásra méltatta. Azonban mentse vakmerősé-
gemet ama elsőrendű közérdek, melyért az egész könyv 
napvilágot látott. 

Általában feltűnő, hogy míg a lelki átöröklésnek, 
mint élettani jelenségnek, alapjául szolgáló tények, birála-
tos elvek, egybevetések, szigorúan tudományos megállapo-
dások, szóval a fundamentom nagyon is föltételes, inga-
dozó, találgató, addig a következtetések, tanúságok, nagyon 
is határozottak. 

Az élet jelenségei, tüneményei, oly rejtélyek, a me-
lyeknek vizsgálatánál valóban elmondhatjuk a szép énekkel : 

Minél felebb repülök, 
Annál jobban szédülök 
Magasságán e tetőnek! 

Számtalan helyet idézhetnénk a kezünk alatti műből, 
annak igazolására, hogy az átöröklés tudományos vizs-
gálata még most éli bölcső korát s távolról sincs biztos 
alapja. A következőket ajánljuk a szíves olvasó becses 
figyelmébe: 

»Nem tudjuk egészen biztosan, mi volt az ember 
eredetileg és nem mondhatjuk meg, hogy mivé lesz.* 

»Az átöröklés tudományos megmagyarázása jelenleg 
még lehetetlen*. 

>Ha a lelki átöröklés tényeit jobban fogjuk ismerni, 
ha e tárgyról való homályos sejtelmeink, világos isme-
retekké fognak válni, akkor annak társadalmi jelentőségét 
a melyet ma még alig sejtünk, jobban meg fogjuk érteni*. 

»Örökre lehetetlen marad a tényleg meglevő ösztö-
nöket végtelen változatosságuk és bonyolódottságuk sze-
rint megmagyarázni. A valóság adatai megközelíthetlenek 
s föltéve, hogy megközelíthetnők azokat, csak igen töké-
letlenül lehetne őket megállapítani.* 

Ily ingatag alapra, a legszerényebb következéseket 
is, csak a legnagyobb tartózkodással lehet fölépíteni. 

Szerzőnk azonban, mintegy francia büszkeséggel 
nyilvánítja ki: »őszintén bevallom, hogy a lelki átöröklés 
ellen felhozott ellenvetések nem nagyon ijesztenek meg 
engemet; ezek leggyakrabban érthetetlenek volnának, ha 
nem ismernénk indító okukat. Ez ok, a belőlük vonható 
következményektől való alapos, vagy alaptalan félelem, 
tehát oly elfogultság, a mely se nem tudományos, mivel 
önkényesen jár el, se nem erkölcsös, mivel valamit job-
ban szeret az igazságnál*. 

Távol legyen, hogy az igazságtól félnénk, bármely le-
vonható következményekben állana elibénk. Teljes meggyőző-
déssel hiszszük és hirdetjük, hogy egyedül az igazság hasznos. 
De igazságként csupán a megdönthetlen és minden oldal-
ról tisztázott valót fogadhaljuk el s az oly igazság, mely-
ről még a nagy Darvin is csupa »fölteszszük«-kel, »mint-
hogy«-gyal, »tehát«-tal stb. elmélkedik, mi szintén elég 
merészek vagyunk az ily igazságot csupán egyéni igaz-
ságnak, helyesebben tárgyi gyanításnak nyilvánítani és 
merő homok-fundamentumnak tartjuk a lelki átöröklés 
égig nyúló tornya számára. 

Távol legyen tőlünk, hogy kicsinyelnénk a munkát, 
melyet a tudós szerző végzett. A legnagyobb tisztelettel 
hajlunk meg előtte. A tárgy oly nagy és nemes, hogy mél-
tán lehet rá ís alkalmazni »et, voluisse sat est*. De a 
rakott alapon nagyon korai még ily következtetéseket 
kimondani: 

»A lelki átöröklés, a biologia átöröklés egyik esete*. 
»A deterininismus egyik legállandóbb nyilvánulása*. 
»Az átöröklés teljes determinismus, még pedig, egye-

bektől megkülönböztetve, faji determinismus, a család, 
fajta vagy faj megszokása. Általa az okozat és ok szét-
téphetetlen láncolatában érezzük magunkat; általa törékeny 
személyiségünk, a dolgok végső okaihoz fűződik, a kény-
szerűségek végtelen láncolatában*. 

S ha ezen végső ok, még valamely értelem, jóság, igazság 
volna — az Isten, »kit a bölcs lángesze föl nem ér« — 
megnyugodhatnánk azon faji determinismusban, de szer-
zőnk ily ok felvételét nem tartja tudományosnak. 

Áttérünk most egy fontosabb dologra, mely minden 
életjelenség okául van feltüntetve: az úgynevezett lelki 
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élet az a meghatározliatlan erő, mely minden jelenség 
alapoka. 

Erre a kérdőjelre még nem érkezett tiszta felelet 
s a Ribot föltevése is bizonyára csak föltevés marad, a 
belőle származó következmények szolgáltatván több-keve-
sebb valószínűséget. 

Ribot a lelki élet összes tényeit a testi szervekből, 
mint okból származtatja. Ezt bizonyítják a következő 
idézetek: 

»Akármilyen szempontból tekintjük is a kérdést, 
minden vizsgálódás az értelem végső mivoltára nézve 
szükségképen e két következtetés egyikére juthat: először, 
hogy ez oly következmény, melynek oka a szerveket, má-
sodszor, olyan ok, melyből ered, mindaz, a mi van, mindaz, 
a mi megismerhető. 

Az első hypothesist materialismusnak, másikat idealis-
musnak nevezik. 

A mi a materialista hypothesist illeti, ez iránt semmi 
nehézség nem forog fenn. Ez egy pillanat alatt belátható; 
mert ha megengedjük, hogy a gondolkodás csakis az élő 
anyag tulajdonsága, miután az átöröklés az élet törvé-
nyeinek egyike, ennélfogva a gondolkodás törvényeinek 
is egyike lesz. Vagy szabatosabban kifejezve: az értel-
messég oly működés, melynek szerve az agy; az agy 
átörökölhető, mint minden más szerv, mint a gyomor, 
tüdő, s szív; a működés örökölhető a szervvel együtt; 
tehát az értelmesség az agygyal átörökölhető. Az élettani 
átöröklés következésképen maga után vonja a lélektani 
átöröklést is, még pedig minden alakjában*. 

> Minden lelki jelenség valamely szervhez, vagy vala-
mely szövethez van kötve: a lelki nyilvánulások tehát, 
mint életnyilvánulások, örökölhetők.* 

»A lelki kifejlődés, az agy kifejlődésétől függ és 
hogy ennélfogva a lelki átöröklés a physiologiai átörök-
léstől függ, ezt, mint egyszerű tapasztalati igazságot, szám-
talan tényből levont általános írást, fejezzük ki.« 

»Igv hát tüzetesebben szemügyre véve, teljesen szerte 
foszlik a testtől és lélektől függő lelki tehetségek közti 
állítólagos különbség.* 

Ez idézetek is — a többi felhozhatókon kívül — 
kétségtelenné teszik, hogy szerzőnk szerint, a lelki műkö-
dés egyszerűen nemcsak a testi szervezethez kötött, hanem 
pusztán a szervezetnek, mint egyedüli oknali, következmé-
nye. S ha még a legcsekélyebb kételyünk volna ez iránt, 
a következő idézet azt is eloszlatja: »véleményünk szerint 
az ösztön és az értelmes belátás egyazonos dolgok és 
köztük csak fokbeli, de nem lényegi különbséget enge-
dünk meg«. 

Ez alapon aztán lelki átöröklésről beszélni és tudo-
mányos könyvet írni, egyszerűen nem szükséges. Lelki 
élet, lélek nélkül, megfoghatatlan valami, vagy puszta szó-
játék, frázis, hang. Az utód örököl izmokat s az izom 
az ember, a lélek. Igaz, hogy az izom átöröklődése is 
megfoghatatlan s mint élettani jelenség, a sejtelmek biro-
dalmába tartozik. Itt csak a levonható következtetések 

gyújtanak némi világot a nagyobb valószinűség megis-
merésére. 

Mai időben a természet-bölcselet foglalkozik az élet-
jelenségek vizsgálatával s gyűjti az adatokat megfigyelé-
seket, melyek mind valószínűbbé teszik az anyagelvüség 
tévedéseit. Eszünk ágában sincs ama nagy elmék mellé, 
vagy ellen állani, kik e nagy kérdéssel foglalkoznak. De 
kételyünket kifejeznünk szabad, bizonyos okoskodások elle-
nében, melyek magukban, mint okoskodások, nem meg-
állapított, közérvényű igazságok. 

Nem szégyeljük bevallani, hogy az élet jelenségeit, 
pusztán az anyagból, mint okból nem vagyunk képesek 
megérteni. Sőt elemek formálódását sem vagyunk képesek 
megérteni, valami ható erő nélkül. 

»Minden élőlénynek, az embert is ide értve, ugyanaz 
a fejlődése, ha a sejteket, mint elemi szerveket veszszük 
tekintetbe. Az élő anyag, csak azért ingerlékeny, mert 
potentialis energiája van s munkát csak annyiban végez, * 
a mennyiben ezt az erőkészletet magában rejti.« (Pflüger 
bonni physiologus felolvasása.) 

Tudományos megfigyelés után meg van állapítva, 
hogy minden élőnek alapja, kiinduló pontja az éleny, 
köneny, széneny és légeny. Mi indíthatná ezeket millió 
alakzatba és életnyilvánulásba a növekedés folyamán?! 

Megnyugtatásunkra szolgál, hogy a legnagyobb el-
méknek, kutatóknak, figyelőknek egész légiója tesz bizony-
ságot ama hitünk mellett, hogy »a test nem használ sem-
mit, lélek az, a mely megelevenít*. És dicsőségünkre, meg 
nem állhatom, hogy ne idézzek ide vonatkozólag Kossuth 
Lajosnak egy leveléből, a mint következik: 

»Engem a természeti tünemények tudományos vizs-
gálata arról győzött meg, hogy az élet nem a pondera-
bilis anyag vegyészeti s mechanikai produktuma, hanem 
egy, a ponderábilis anyagtól merőben különböző kozmikus 
erélynek nyilatkozványa, melynek hatása alatt az anorga-
nikus anyag oly szerves substantiává alakul, mely amaz 
átalakító hatvány életnyilatkozványainak orgánumául szol-
gálhat. Én kérdést intéztem a napsugárban rezgő parány-
hoz, a talpamra ragadt porszemhez s a nebulók csillag-
világához és mindenik azt felelte: mens agitat molem et 
magnó se corpore miscet.* (Term. tud. füz. 1894. évf.) 

Ha a lelki élet csakugyan nem volna egyéb, mint 
ideg-élet s az összes szellemi és erkölcsi életjelenségek 
egyszerűen ösztönök fokozott mértékben, úgy igazán hiába-
valóságok mindama társadalmi intézmények, melyeket az 
emberiség biztonságára, boldogulására, előhaladására ta-
láltak fel, ápolnak, erősítenek és áldozatokkal tökéletesí-
teni törekesznek. Akkor valójában nincs más érdekünk, 
mint a gyomor és faj fentartása, azon századvégi jelszó-
val : a ki bírja, marja. 

A mi igazság — igazság; el kell ismernünk, hogy 
a lelki élet jelenségei a testi szervezet útján lesznek nyil-
vánvalóvá. A testi szervezet a lélek eszköze. S minél töké-
letesebb az eszköz, annál képesebb a lélek akaratát meg-
valósítani. Becses és drága ez a test, a Szentlélek tem-
ploma. De a templom még nem Szentlélek. 



A mi igazság — igazság; minden jelenség érzé-
keink útján jút a tudatba s az idegek központja az agy. 
De semmiféle elfogadható tapasztalat nem erősíti, hogy 
tehát az értelem nem egyéb, mint az agyvelő. 

Sőt tudunk, olvastunk eseteket, midőn nagysúlyú agy-
velő alacsony értelmi életnek volt eszköze s az agyvelő-
nek nem a súlya, hanem finomsága, összetétele, szilárd-
sága az értelem főtényezői. 

Igaz, hogy Ribot sok példát összehalmoz az értelmi 
működés különböző mezejéről az átöröklés törvényének 
megállapítása céljából, de e példák nem annyira a lelki 
átöröklést igazolják, mint inkább, az érzéki szervek egyik-
másikának a folytonos figyelem és gyakorlat által meg-
erősödését, a mely ideg aztán saját működését a többiek 
rovására erősebben gyakorolta, sőt az utódban is érvé-
nyesült. Vegyük p. o. a halló idegeket. A hanghullámok 
minél többször mozgásba hozzák, gyakorolják, rendszere-
sen élesztik, annál inkább alkalmas lesz az összhangzatnak, 
mint világtörvénynek, közvetítésére, s az így, mintegy ki-
játszott ideghur, az utódban is fejlettebbé alakul a többi 
idegek rovására s képesebbé saját munkájának végzésére. 
De a túlfeszítést nem bírja meg s ha az utódban is túl-
ságosan gyakorolják elvégre elgyengül s még a rendsze-
res működést is megtagadja. Könyvünk is állítja, hogy a 
valamiben kiváló családok 5—6 nemzedéken túl elenyész-
nek. Elnyövi a lélek az idegeket mint a jó hegedűs sok 
hurt eltép, de azért ő maga megmarad s új húrokat 
rak fel. 

Szóval minden tiszteletünk mellett is, semmiféle józan 
ok nem kényszerít minket annak elhivésére, hogy a lelki 
élet oka a testi szervezet. Sőt ellenkezőleg, sok megfigye-
lés, tapasztalat, tanulmány és az emberiség legszentebb 
érdekei, azt hangoztatják, hogy e »négylábú tan* nem a 
való igazság és így nincs mit tőle félni; még ha »a ma 
élő francia filozófusok egyik legtekintélyesebbike* hirdeti 
is ex cathedra e tudományt. 

Andrássy Kálmán. 

I S K O L A Ü G Y . 

Magyar nemzeti műveltség. 
Az országos középiskolai tanár-egyesület győri közgyűlésén tartott 

elnöki megnyitó beszéd. 

Tisztelt közgyűlés ! 
Dolgozni jöttünk, nem pihenni e szép és virágzó 

városba, melynek fejlődése, mint örömmel látjuk, lépést 
tart országos fejlődésünkkel, az a lelkes vendégszeretet, 
melylyel fogadtak bennünket, bizonyságot tett a felől, hogy 
eleven érzék, meleg érdeklődés hatja át közhaladásunknak 
legfontosabb tényezője, a magyar iskola ügye iránt. Ennek 
az ügynek munkás szolgálatára sereglettünk össze itt ily 
nagy számmal, végezni a nekünk legkedvesebb dolgot, a 
hivatás dolgát.: az iskolák kapuinak bezárása után is dol-
gozni az iskoláért. 

Egyesületünk valósággal soha buzgóbb, nagyobb s 
eredményesebb munkát nem végzett, mint ebben az esz-

tendőben. A tánárság érdekében működhetett talán egyéb-
kor több szerencsével: itt a siker föltételei csak részben 
vannak az ő kezei között; de bizonyára soha sem vég-
zett munkát ez az egyesület, melyből a magyar tanár 
képe tiszteletreméltóbban emelkedett volna ki, mint ez 
idei tevékenységéből. Fényes bizonyságot szolgáltat ez ügy-
szeretet, a hivatás komoly felfogása és átérzése, minden 
egyéni érdek félretételével a közügy iránti lelkes odaadás 
tekintetében, a magyar középiskolai tanári karnak emel-
kedett erkölcsi és paedagogiai álláspontjáról. Egyre sza-
porodó és népesedő köreinknek, tanártestületeinknek, baj-
társainknak azt a szerény s úgy a felvetett eszmék, mint 
az értékes adatok tekintetében oly becses munkásságát 
értem, melyet a középiskolai tanterv-revizió ügyében kifej-
tettek. E munkának csak egyetlen mozzanatára legyen 
szabad ezúttal ráutalnom, arra az egyre, a melyre nézve 
tanárvilágunkban szinte egyetértés látszik uralkodni s mely 
ép ennélfogva a paedagogiai közmeggyőződés erejével lép 
már legközelebb döntés elé. 

Miben jelölhető meg röviden ez a közös törekvésünk? 
Abban, hogy jelen tantervünk fel forgatása s a fejlődés 
megzavarása nélkül, inkább csak egyik vezérgondolatának 
batározottab kifejtése és rendelkező érvényesítése által 
középiskolánk egy lépéssel tovább segíttessék annak a fel-
adatának sikeres megoldására, hogy magyar nemzeti mű-
veltséget alapítson, terjeszszen, ápoljon. Nem az elégület-
lenség törekvése az, hanem a nemzeti munkaösztöné. 
Mitsem kívánunk bontani s az alapvető munka iránt teljes 
tisztelettel vagyunk ; csak tantervünknek a magyar nyelvre 
és irodalomra, a magyar történelemre, a magyar föld-
rajzra s a magyar közintézményekre vonatkozó részleteit 
továbbfejleszteni a szintén tovább fejlődött viszonyoknak 
azokhoz a követelményeihez képest, melyekkel ma szem-
ben állunk. 

A kérdés már körülbelül hét-nyolc éve van szőnye-
gen és sokat meg volt vitatva. De azt hiszem, nagy fon-
tosságánál fogva megérdemli, hogy ez alkalommal is szen-
teljünk neki néhány percet, igyekezzünk eloszlatni minden 
fölmerült vagy fölmerülhető aggodalmat, mely törekvésünk-
nek paedagogiai és művelődési értékét illeti. Annál köny-
nyebben megtehetjük, mert nézeteim szerint, ezek az 
aggodalmak félreértésen alapulnak. 

Hogy igyekezetünkkel retrográd, az európai művelt-
ségnek meg nem felelő, a közös emberi kultur-céloktól 
távolodó irányba tereinők közoktatásunkat?! Egyetlen 
tekintet meggyőzhet bennünket arról, hogy nincsen a 
nyugati civilizáció egész világában műveltség, mely nem-
csak jelleménél, hanem tartalmának jelentékeny részénél 
fogva is vagy angol, vagy francia, vagy olasz, vagy német, 
szóval nemzeti műveltség ne volna. De ugyanez a tekintet 
egyúttal bizonyossá tehet abban is, hogy nincs nemzeti 
műveltség Európában, mely magába ne foglalná a közös 
emberit, mert akkor nem műveltség, hanem műveletlenség 
volna. Mikor magyar nemzeti műveltséget emlegetünk, nem 
kívánunk sem elmaradást, sem elzárkózást a nyugattól: 
ellenkezőleg, minél gyorsabb emelkedést és minél hatha-
tósabb részességet az emberiség nagy, közös kulturmun-
kájában. Mert a nemzeti műveltség sem többet, sem keve-
sebbet nem tesz, nem tehet, mint a közös műveltséget 
abban a formában, a mely nekünk legmegfelelőbb s a 
melynél fogva legkönnyebben és legigazabban sajátunkká 
tehetjük; a közös műveltséget ama vonatkozások kieme-
lésével, melyek reánk nézve legfontosabbak s ahhez képest 
leginkább fölvilágosítók; a közös műveltséget, azokkal az 
ismeretekkel kiegészítve s azzal a szellemmel hatva át, 
melyek saját valónknak megértésére, megbecsülésére és 
érvényesítésére képesítenek. 



Az így értett s az iskola által ily értelemben kép-
viselt nemzeti műveltség nemcsak el nem szakítja, de 
egyedül biztosíthatja közösségünket erősen és állandóan 
a művelt emberiséggel. Ennek közösségébe emelkedésün-
ket, vele való haladásunkat a leghatalmasabb tényezőkkel: 
a nemzeti érzés ösztönző sugallatával, a nemzeti munka 
jelentőségének érzésévei, az alapnak könnyebb és bizto-
sabb építésével támogatja. Nem új és erős ösztönt nye-
rünk-e a klasszikai tanulmányokra, a nemzetien mívelő 
iránynak ama fáradozása által, hogy a római költészet, 
történetírás és erkölcs-filozófia hatását a magunk szellemi 
életére minél világosabban kitüntesse, nagyjait a magyar 
művelődés családfáját mutassa be, nyomait mintegy a 
magyarok vérében keresse? A világtörténelem menetét, 
az emberiség életének politikai, társadalmi és művelődési 
alakulatait nem szivesebben figyeljük, nem jobban értjük, 
nem erősebben tartjuk-e meg, midőn saját nemzeti éle-
tünkre, talán még fönn is álló viszonyainkra és intézmé-
nyeinkre vonatkozásukban ismertetik meg velünk? Még 
a matematikai és természeti tudományok mezején is, az 
a pár percnyi figyelem, melyet az iskola Bolyainak, Jedlik-
nek és más érdemeseinknek szentelne, vagy a melyet 
magyar adatok földolgoztatására szánna: nem bőven kama-
toznék-e az érdeklődés és kedv új forrásainak megnyitá-
sával? Elzárkózást jelentene-e mindaz a közös emberi 
műveltségtől, s nem sokkal inkább a leghathatósabb lélek-
tani rugók mozgásba hozatalát, hogy hozzá emelkedhes-
sünk és vele haladhassunk? 

A magyar tudomány története e részben fölötte 
érdekes és becses tanulságokat nyújt. Tanulságokat mond-
tam, mert hisz a tudomány talaja a középiskola nyújtotta 
közműveltség, munkája a mívelés munkájának folytatása, 
viszonyai, saját eredményei eszméltetők és fölvilágosítók 
erre nézve is Ha összeállítjuk azokat a valóban hasznos 
és értékes eredményeket, melyeket az európai tudomány 
eddig magyar tudósoknak köszön: mi tűnik föl legjellem-
zőbbnek, valamennyit összefoglalónak előttünk? Az, hogy 
Körösi Csoma nyelvkönyvei, Reguly és nyomában a finn-
ugor nyelvészet, Eötvös állambölcselete, Henszlmann mű-
arkeológiája, az új magyar történetbuvárlat iskolája: mind 
mind kivétel nélkül nemzeti érzésből, célokból, műveltség-
ből fakadtak. Valóban, a magasabb régió tanulságaival 
iskoláinkba térve vissza s természetünkkel számot vetve, 
nem az látszik kérdésesnek előttem, hogy iskolánk a nem-
zeti műveltség határozott és tudatos ápolása hiján meg-
felelne-e nemzeti hivatásának, mint inkább az, hogy meg-
felelne-e általában mívelő föladatának. 

Midőn ennélfogva a tanterv-revizió alkalmával a 
magyar középiskolának ez irányú hatását növelni törek-
szünk : nemcsak nemzeti valónkat igyekszünk érvényesí-
teni, nemcsak nemzetünk egészének egy művelődésbe 
olvadását elősegíteni, hanem egyszersmind emelni az ösz-
tönt, a kedvet, a képességet általában a művelődésre. A 
szellemi javak gyűjtésének lélektani törvénye, embervol-
tunknál fogva, nagyban és egészben ugyanaz, mint az 
atyáinké: ha nem is egyetlen, de kétségkívül egyik leg-
erősebb ösztönünk rá a hozzánk legközelebb állóknak, a 
mieinknek java. Még az új igazságok keresésének isteni 
hivatásában is hányszor villan szemünkbe ez a legembe-
ribb és emberien legnemesebb motívum! 

Középiskoláinknak ilyen irányú fejlődése, mely a 
közvetetlen minket illetőknek behatóbb tárgyalásával kívánja 
megértetni a távolabbiakat, s másfelől érzelmi világunk 
legnemesebb mozzanataiban keresi művelődési emelkedé-
sünk rugóit: bizonyára jótékonyan fog hatni más tekin-
tetben is. így a sokat emlegetett túlterhelés dolgában : nem 
ugyan óracsökkentéssel, hanem ennél sokkal komolyabb 

és fontosabb eszközzel: az anyag helyesebb kiválasztá-
sával, a módszer javításával s a tanuló kedv táplálásával. 

Végül még egyet. Középiskolánk nemcsak tantervi 
módosításoknak néz eléje, hanem, a miniszter úr ő nagy-
méltóságának nagy jelentőségű intenciói szerint, az egy-
séges jogosítás alapján, lehet, hog;v nem is messze jövő-
ben : szervezeti átalakulásoknak is. A középiskolának talán 
új tipusai fognak keletkezni, melyekben azonban, tan-
anyaguk eltérő ágainak ellenére is, a közös ágak szoro-
sabb egységbe lesznek foglalandók, mint a milyenben 
mostani kétféle középiskolánk mutatkozik. E közös ágak-
nak kell egyfelől a nemzet tanult osztályainak egységes 
minőségét biztosítani, másfelől az összes főiskolai tanul-
mányokra alapul szolgálni. Világos, hogy ezeknek a közös 
ágaknak helyes megválasztása és berendezése . az tulaj-
donkép az egységes jogosítás problémája. Mindnyájan 
meg vagyunk győződve róla, hogy még ennek a szerve-
zeti átalakulásnak sem szabad nagyobb rázkódást elő-
idézni oktatásunkban. A rázkódásnak pedig csak a kellő 
megfontolással, a meggyőződés bátorságával, lelkiismere-
tességével és mérsékletével tett előkészítő lépések vehetik 
elejét. Épen ez okból kell a mai tantervreviziónak rend-
kívüli fontosságot tulajdonítanunk. Ez átmenetnek köny-
nyűségét és nyugodtságát van hivatva biztosítani ennek 
sikere, a mely nem más : mint a nemzeti műveltség kö-
rének helyes megállapítása s anyagának az iskolai okta-
tás szempontjából való helyes berendezése. 

Az alapgondolatban találkozott a magyar tanárság. 
Adja Isten, hogy találkozzék a sikeres megvalósításban is. 
Ennek reményével szívesen köszöntve önöket, ezennel 
megnyitom a közgyűlést 

Beöthy Zsolt. 

T Á R C A . 
Mária Terézia vallási és erkölcsi politikája. 

IV. 

A felindulás, mely a magyar protestánsok vérét ez 
irat következtében fölkeverte, alkalmat adott aztán a 
porosz királynak ez ügybe beavatkozni, a mitől az osztrák 
kormány tekintélyének Magyarországon való csorbítását 
nem alaptalanul föltételezte. Mint idegen államokban is 
a protestánsok védnöke, megbízta a boroszlói püspököt, 
Schaff^etiek grófot, hogy a magyarországi katholikus pap-
ságot nagyobb mérsékletre intse a protestánsokkal szem-
ben. Schat|fottjÉ^ azonban, mivel sem törvényes, sem más-
nemű befolyás fölött nem rendelkezett a magyar klérusra, 
a király levelét XIV. Benedek pápa elé terjesztette föl. 
így jutott el az a pápa útján Mária Teréziához is, a ki 
aztán a veszprémi püspököt könyve visszavonására uta-
sította. 

Egyoldalú felekezeti előítéletei dacára is, Mária Terézia 
igazság érzete nyilatkozik meg abban a másik kérdésben 
is, mely a protestánsok tudori képesítésére vonatkozott, 
a melyben szintén Mária Teréziáé volt az enyébb állás-
pont a protestánsok javára az egyetemmel szemben. 

Már az 1760 évben a tanulmányi bizottság azt a 
javaslatot tette, hogy a jogi és orvosi szakon a protes-
tánsok is elnyerhessék a tudori fokozatot, csakhogy a 



diplomákon az eddigi formulát »autoritate pontiíicia et 
caesarea«— a »pontificia« szó elhagyásával módosítsák. Ez 
a javaslat Mária Terézia hozzájárulását is megnyerte, ki 
azonban az utolsó pillanatban azt megint visszavonta. 

Több mint tizennyolc év múlva ez ügy újra szóba 
jött ; a viszonyok nyomásának tovább nem lehetett ellent-
állani s a császárnő kénytelen volt a protestánsoknak a 
jogi doctorátust megadni és pedig oly módon, hogy csu-
pán tudori fokozatra bocsáttassanak s vallási elveikkel 
ellenkező dolgokra ne kényszeríttessenek. Ellenben a jogi 
fakultásról kizárva maradjanak, s hivataluk gyakorlása 
ne engedtessék meg oly helyeken, hol általában az akatho-
likusok nem türetnek. Pár héttel rá ugyanily intézkedés 
történt az orvosi és philosophiai doctorátus tárgyában is. 

Mindazok az intézkedések élénk ellenzésre találtak 
Migazzinál és Blumegernél, ki csakis a vizsga letételéről 
szóló írásbeli bizonyítványok kiszolgáltatásáig akart el-
menni, s az volt véleménye, hogy ha már egyáltalán 
diplomák adatnak ki, ezeket ne az egyetem, de az udvari 
kancellária állítsa ki. Sőt maga az egyetem jobb ügyhöz 
méltó buzgalommal szegült ellene a protestánsok tudori 
fokozatra bocsátásának. 

> Meglehet — így hangzik az egyetem fölterjesztése — 
hogy protestáns egyetemeken is graduáltatnak katholi-
kusok. De a protestáns egyetemeknek nincsenek oly sta-
tútumaik és törvényeik, milyenekkel a katholikusok dicse-
kedhetnek az egyház és állam előtt. Az előbbiek a doc-
tori fokozatnak a katholikusokra való kiterjesztésével is 
igyekeznek ifjúságainkat magukhoz csábítgatni, hogy an-
nál könnyebben megnyerjék őket az általunk kárhoztatott 
tanoknak, a mire pedig a katholikus egyetemeknek a ró-
mai hitcikkelyek csalhatatlansága miatt nincs *ökuk«. 

Azt is koncedálja további észrevételei során az egye-
tem, hogy zsidók is felavattatnak orvosoknak; de ebben 
— úgymond — két fontos különbség rejlik. Először is 
egy zsidó a római katholikus vallásra nézve távol sem 
oly veszedelmes, mint egy protestáns, s azonkívül az or-
vosi tudományoknak nincs befolyása az emberek szivére 
és vallására, holott ez a többi, s főleg a jogi szakoknál nagy 
mértékben az eset. Mindezeket bővebben vázlatozva, az 
egyetem azon conclusióra jutott, hogy a császárnő elődei 
példájára és a katholikus vallás iránti saját apostoli buz-
galmából kifolyólag, zárja ki továbbra is a protestánso-
kat a tudori fokozatból. 

Úgy látszik azonban, Mária Teréza liberálisabb volt 
az egyetemnél, sőt az udvari tanulmányi bizottságnál is, 
mely különösen attól tartott, hogy az uralkodónő a tu-
dori fokozat felavatási ünnepélyeinél nem fog különbsé-
get tétetni a katholikusok és protestánsok közt. Mária 
Terézia ugyanis ragaszkodott előbbeni határozataihoz, 
csupán egy pontban járulva hozzá a tanulmányi bizott-
ság többsége véleményéhez. Sajátkezű rezoluciója ez ügy-
ben a következőképen hangzott: 

»Elődeink szerint a protestánsoknak a fokozatot 
nem az egyetem, hanem csak a fakultás adja, s az erre 
vonatkozó diplomát is csak a fakultás igazgatója állítja 

ki s ebbe az a clausula iktatandó be, hogy a fokozatot nyert 
protestáns soha se léphet be a facultásba, sem azon álla-
maimban nem követelhet ilyenbe való fölvételt, hol az 
akatholikusoknak tiltva van »oíficium regium vei pub-
licum*. Az e részben leteendő eskü formára nézve intéz-
kedni fogunk s ép úgy a felavatandó protestánsok szá-
mára kiállítandó diploma még betekintés és jóváhagyás 
végett eleibém terjesztendő«. 

V. S. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A felső oktatásügy Magyarországon. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából írták 
többen. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 1896-ban. 

(Folytatása és vége.) 

Ez az utolsó közleményünk, melylyel szíves olva-
sóink figyelmét fárasztjuk, érezzük, hogy a legcsekélyebb 
értékű, de ez nem lehet másként. Oly sok intézetről kel-
lene megemlékeznünk, hogy csak pár sort sem lehet szen-
telni külön-külön minden intézetnek. Az ismertetett mű 
30 róm. kath. papnevelő intézetnek tárja fel múltját és 
jelenét, melyekről szintén dr. Breznay Béla szól. Ezután 
következik a görög-keletiek három papnöveldéje ugyan-
csak ő tőle. A kath. papnöveldék után vannak ismer-
tetve a református theol. akadémiák Kenessy Béla által, 
majd a lutránus papképzésről ír Schneller István dr. 
Az unitáriusokról Kovács János, az izraelita theologiáról 
Schill Salamon írtak kimerítő tudósításokat. A papnevelő 
intézetek után következnek a jogakadémiák. Bozóky Alajos 
és Horvát Ödöntől; függelékképen van csatolva a bába-
képző intézet tudósítása. Látni való tehát, hogy tartalmát 
a műnek kivonatozni sem lehet, mint tettük azt három 
nagy tanintézetünkkel. Ez azonban nem zárja ki, hogy 
észrevételeinket meg ne tehessük. Altalán véve kedvező 
nyilatkozatot kell mondanunk ezen részéről is a munkának. 

Breznay Béla dr. tudósításai a munka ezen részé-
ben sokkal megnyerőbbek azon bevezetésnél, melyet az 
egyetemről írt. Előadását nyugodt tárgyszerűség jellemzi. 
Szabatos rövidséggel mondja el pár lapnyi terjedelemben 
minden egyes papnevelő intézetnek kivonatos történetét 
és jelen állapotát. Sehol nem feledkezik meg, hogy pár 
szóval az intézetek vagyoni helyzetéről, beléletéről, a 
hallgatók számáról és végül a tanított tárgyakról meg ne 
emlékezzék. Forrásait pontosan megjelöli. 

Kenessey Béla közleményei azt a hatást gyakorolják 
reánk, hogy előtte különösen a jelen lebegett. A múltból 
csak emlékeztetőleg közöl egyet-mást, a jelenlegi állapotok-
kal azonban kimerítően számol be. Az intézetek tanerői, 
anyagi helyzete, szelleme, a növendékek belélete a jelen-
ben pontosan egybe vannak állítva, úgy hogy e tekintet-
ben bárki fordul felvilágosításért e munkához biztos uta-
sítást talál benne. 

Külön kell azonban megemlékeznünk Schneller Ist-
ván dr. közleményeiről. A munka célját egyetlen közle-
ményben sem tálaljuk oly helyesen fölfogva mint ő nála. 
Valódi benső oknyomozással tárgyalja a luteránus theol. 
oktatás kifejlődését. Első kiuduló pontjától vázolja a maga-
sabb iskolák felállítását; az intézetek szervezetéit, beléletét 
befolyásoló eszméket ismerteti. Közleménye sok tájékozott-
ságra és éles látásra vall. Nem terjeszkedik ugyan ki 
külön-külön az intézetek történetére, de sehol nem mellőz 



el egyetlen zsinati határozatot, mely az iskolákkal fog-
lalkozott. Élesen világítja meg a németországi iutránus 
intézeteknek, a hazai kath. egyháznak positiv és negatív 
befolyását a theol. oktatás kifejlesztésére. Vizsgálódásának 
menete különben az, hogy először, felkeresi az eszmét, 
mely a kort befolyásolta és indította és ezután reá mutat 
a körülményekre, melyek az uralkodó eszme megtestesü-
lésénél a módozatokat megállapították. Tudósításai igazi 
philosophiai vizsgálódás gyümölcsei. Az intézetek jelen 
állapota nincs ugyan oly részletesen tárgyalva, mint az 
előzőkben, de azért nem hiányos, statisztikailag röviden 
mindenről megemlékszik. Reánk a legkedvezőbb behatást 
ez a közlemény tette, mert tényleg nem iskolákról és azok 
nak történetéről értesít a munka címe, hanem az oktatás-
ügyről általában. 

De nem mondhatunk mást a másik két hittani inté-
zet írójáról sem. Kovács János az unitáriusok. Schill Sala-
mon a zsidók papképzéséről szintén oly szépen szólnak, 
hogy csak nyereségnek kell tartanunk e könyv által nyúj-
tott ismeretünket. 

A jogi lyceumokról Bozóky Alajos ír. Először álta-
lában beszél róluk. Az áttekintés inkább beléletüknek 
története. Elmondja, hogy ezen lyceumok és akadémiák 
az 1777. évben kibocsátott Ratio Educationis szerint mint 
lettek szervezve és mint változtatták tantervüket 1845, 
1861, 1867-ben. A kültörténet mindenütt az egyes fel-
sorolt iskolához van csatolva. 

Horváth Ödön közleménye szintén két főrészre sza-
kad, az elsőben azon intézetekre vet fényt, hol a jogi 
tanfolyam a jelenre nézve megszűnt. Ennek keretében 
természetesen világot vet az intézeteket általán befolyá-
soló körülményekre is. míg közleményének második részé-
ben szól az egyes evangélikus és református intézetekről. 
A történeti multat mindeniknél kellőleg kiemelve. 

Végül nem mulasztjuk el, hogy a csinos kiállításról 
és a gondos szedésről meg ne emlékezzünk. Ez a munka 
a Hornyánszky-cég gondosságáról és kiválóan felszerelt 
nyomdájáról tesz tanúságot. 

Dr. Vásárhelyi József. 

B E L F Ö L D . 
Egy okmány. 

Adalékul Szász Gerő lemondásához. 

Tekintettel arra, hogy Nagy tiszteletű Szász Gerő 
úrnak egyházkerületi jegyzői s egyházmegyei esperesi állá-
sáról történt, de visszavont lemondása nevezett Nagytisz-
teletű árnak az erdélyi ev. ref. egyházkerület Méltóságos 
Igazgató-tanácsához intézett, majd visszavont lemondó 
levele kinyomatott példányainak, a Nagytiszteletü úr adott 
Ígérete daczára, történt szétosztása folytán úgy politikai, 
mint egyházi lapokban a legképtelenebb elmefuttatásokra, 
theol. fakultásunk s ennek tanári kara megrovására szol-
gáltatott alkalmat: kötelességemnek tartom, hogy Nagy-
tiszteletű Szász Gerő úr lemondásai előzményeiből, a 
tényállás felderítése végett egyelőre a következő okmány-
jellegű levelet nyilvánosságra hozzam, annyival inkább 
pedig, mert említett Nagytiszteletű úr ebből néhány sort 
egész önkényesen és célzatosan használt fel érintett lemon-
dó levelében. Az okmány a közetkező: 

Kedves Barátom! 
Most vett leveledre sietek válaszolni. Lehet, hogy 

igen kemény dolgokat mondok tollba, de bocsáss meg, 

másképen nem tehetek, mert hidd el nekem, én még 
sokkal inkább el vagyok keseredve, mint te. Csakhogy 
kettőnk elkeseredésének nem egy a forrása. Te el vagy 
keseredve azért, mert Kecskeméthy által ellened személyi 
sérelem követtetett el s e miatt tőlem elégtételt követelsz 
s mivel azt hiszed, hogy nekem kedvesebb »az ő szüzes-
ségi egylete<, mint a te barátságod: úgy állítod fel a 
tételt, hogy kettőtök közül nekem választani kell, egyiket 
vagy másikat el kell ejtenem, a te drasztikus kifejezésed-
del élve: »el kell csapnom«. Egyelőre csak annyit jegyzek 
meg, hogy a tétel így felállítva egészen hamis, mert ezt 
a megoldást keresni és végrehajtani nem volt, most sincs 
szándékomban, már csak azért sem, mert erre nekem 
hatalmam nincs. 

Az én elkeseredésem nem személyi sérelmek, nem 
megtorlási szándék, nem sértett hiúság motívumaiból eredő, 
de sokkal mélyebb s Isten ítélő birám! :— ezeknél sokkal 
tisztább forrásból fakadó. 

El vagyok mélyen keseredve azért, hogy épen te, 
kivel együtt s egy nyomon haladva a fakultás megalapí-
tása érdekében oly sokat küzdöttünk, — annak legdisz-
krétebb jellegű belügyeit a tényállásnak meg nem felelő 
világításban a nyilvánosság fóruma elé vitted és pedig 
az egyházkerület hivatalos közlönyében, a hol állásod és 
személyiséged súlyánál fogva, a tényállással ismeretlenek 
széles körében a megtévesztésnek legalkalmasabb és leg-
hálásabb tér kínálkozott. E ballépésedért a felelősség Isten 
és ember előtt téged terhel. 

Nekem kezdettől fogva az volt s mély meggyőződésem 
ma is az, hogy egyházunk beléletében a felmerülő bajok 
orvoslása, annál kevésbbé a személyi sérelmek és ellen-
tétek kiegyenlítése a sajtó útján nem eszközölhető. A 
hírlapi polémiák — mint ezer meg ezer s a ti szomorú 
példátok is bizonyítja — átcsapnak a személyeskedés terére 
s nemcsak hogy nem gyógyítják meg a sebet, sőt elmér-
gesítik azt s nem egyszer orvosolhatlanná teszik. Össze-
hasonlítva azt a személyi sérelmet, melyet te soraidban 
fölemlítesz s melyért elégtételt követelsz, a személyi bán-
talmak, erkölcsi integritásomat legmélyebben érintő rágal-
mazások hosszú sorozatával, melyeknek évek hosszú során 
át a sajtó útján ki voltam téve, a te sérelmed említésre 
is alig méltó, annyival kevésbbé, mert az Ő sértő nyilat-
kozatát részedről megelőzték úgy a sajtó terén, [mint a 
társadalom legkülönbözőbb köreiben oly bántó nyilatko-
zatok, és pedig az én szótáramban elő sem forduló epi-
tetonokkal, melyekre válaszul az Ő nyilatkozata a lehető 
legenyhébb. 

Ezek után pillantást vetek az érem másik oldalára is. 
A fakultás feladatára nézve veled egészen egyetértek, 

feladata az, hogy kultiválja a theologiai tudományokat 
az egyetemi magaslat színvonalán s tanárai a mellett, 
hogy tanszékükön a legjobb megyőződésük erejével, a 
tanszabadság szellemében, hirdessék az isteni tudományok 
örök igazságait, fejtsenek ki lehető legintensivebb akciót 
a theologiai tudományos irodalom terén s ez által hozzák 
közelebb azt az időt, midőn fakultásunk a helybeli tudo-



mányegyetemmel szervi kapcsolatba léphet s protestáns 
theologiai tudományosságunk az egyetem keretében elfog-
lalhatja az őt megillető helyet. A mi ezt a végcélomat 
elősegíti, helyeslem s támogatom; a mi ezt az időt távo-
lítja, elítélem s a mennyiben tőlem függ, megakadá-
lyozom. 

Ily szempontból fogván fel a kérdést, általában a 
tanárok működése ellen nemcsak hogy kifogást nem eme-
lek, sőt velők szemben teljes elismeréssel vagyok. Tan-
székét mindenik kitűnően betölti, a mellett — a mint 
erről biztos tudomásom van — tudományos értékkel biró 
művek kidolgozásával is foglalkoznak. Magánéletük, maga-
viseletük a társadalmi téren kifogástalan. Miért kell tehát 
őket, miután egyéniségük a fakultással egygyé forrott s ők 
annak képviselői — a sajtó útján pellengérezni? 

Talán egyháztársadalmi téren eddig kifejtett munkás-
ságukért? Talán azért, hogy önként felajánlották szolgála-
taikat templomainkban az ige hirdetésére, egyes iskolák-
ban (pl. Kenessy a tanitónőképezdében) a vallástanításra, 
a konfirmáció oktatásban segédkezésre, az egyházközség 
közgyűlése által egyhangúlag helyeseit vallásos estélyek 
tartására, theol. felolvasási ciklusok rendezésére, a fakul-
tásban a papok által régóta félben hagyott biblia magya-
rázatokra s általában minden oly szolgálattételére, mely 
az egyházközségben a vallásos buzgalom fokozására és 
ébrentartására jótékony hatással lehet? 

Elismerem azonban s veled ebben is egyetértek, hogy 
Kecskeméthy vallásos buzgalma által elragadtatva, az 
egylláztársadalmi tevékenység terén talán kissé tovább 
ment, mint a mennyit a mi adott helyzetünk megenged. 
Az ú. n. vándor-prófétai szereplést s akciót . . . én sem 
helyeslem, valamint azt sem, hogy egyes egyházközségeink 
kebelében az egyházi elöljáróság, az egyházközség kor-
mányzására hivatott egyének tudta és beleegyezése nélkül 
szövetségek, egyletek — legyenek azok különben céljukra 
nézve bármily üdvösek — szerveztessenek s azoknak 
érdekében propaganda indíttassék, de nézetem az, hogy 
ha ily irányú akciók folyamatba is indíttatnak, nem kell 
azért a sajtó piacán félreverni a vészharangot s Jeremiás-
ként hirdetni Izráel elpusztulását, hanem meg kell tenni 
egész csendben a kebeli intézkedéseket az ily irányú ak-
ciók megszüntetésére s retorsiók terére csak azon esetben 
lépni, ha a tett intézkedéseknek foganata nincs. 

Én ezeket a szükséges intézkedéseket, mihelyt a vég-
rehajtott kihallgatások alapján positiv adatok tudomására 
jöttem meg is tettem. Kecskeméthyt komolyait figyelmez-
tettem, hogy szüntesse be ily irányú minden további akció-
ját, mert ez félremagyarázásokra nyújt alkalmat s fakul-
tásunk magas rendű érdekeinek sérelmére lehet. Ö ezt 
nekem határozottan meg is ígérte s föl sem tehetem róla, 
hogy adott szavát be ne váltsa. 

Téged pedig még egyszer s utoljára bizalmasan és 
régi barátságunkra hivatkozással arra kérlek, egyszersmind 
óva intelek, hogy a hivatalos közlöny terén szüntess be 
minden további polemikus harcot s ne kényszeríts enge-

met, hogy veled szemben akcióba lépjek, a mi nekem 
nagyon fájdalmas volna s mostani elkeseredésemet sokkal 
mélyebbé tenné. 

Kolozsvárt, 1897. május 27-én. 
Őszinte barátod 

Szász Domokos. 
* 

E magán levelet, mely a fentebb érintett ügyben ok-
mány gyanánt tekinthető, Főtiszt, és Mélt Szász Domokos 
püspök úr a Nagytiszteletű Szász GerŐ úr lemondó leve-
lének kelte előtt 5 nappal intézte most nevezetthez s így 
belőle a lemondás indokait illetőleg teljes felvilágosítás 
szerezhető. Tartózkodom attól hogy csak legkisebb mér-
tékben is kommentáljam e levelet, azért egyszerűen any-
nyit jegyzek meg, hogy 1. a dőlt betűkkel szedett helyek 
Szász Gerő úr lemondó levelében idézve vannak, s hogy 
2. a levél írójától a közlésre felhatalmazást és egyes, e 
tárgyhoz szorosan nem tartozó pontok elhagyására hatá-
rozott utasítást vettem. 

Kolozsvárt, 1897. július 1-én. 
Pokoly József, 

az egyháztörténet tanára. 

Harmincéves találkozó Pápán. 
Ritka kedves összejövetelt, mondhatnám ünnepélyt, 

rendeztek városunkban, június hó 26-án azok az immár 
teljes férfikorban levő egykori pápai tanulók, a kik 1867-ben 
tették le az érettségi vizsgát. Úgy mondják, hogy ez az 
összejövetel az elválás és a találkozás közt levő hosszú 
30 esztendőnél fogva páratlan azon találkozások soroza-
tában, mint a pápai ev. ref. főiskolában érettségi vizsgát 
tett tanulók egymáshoz és az alma materhez való ragasz-
kodása és hűsége szül. De páratlan ez a találkozás még 
azért is, mert nem "30 évvel ez előtt tett igéret hozta 
össze közelből és távolból, a vidékről az ország főváro-
sából a jó barátokat, hanem egy osztálytársuknak kitű-
nően bevált kezdeményezése. Negyvenöten valának, a kik 
1867-ben a pápai főiskolában érettségi vizsgát tevének; 
s e 45-ből 30 év múlva viszont ölelte egymást 21; távirat-
ban és levélben fejezte ki az összejövetelről való elmara-
dása felett érzett fájdalmát 4. Megjentek a következők: 
Somogyi Kálmán ref. lelkész (Ádánd), Rácz Gyula ügyvéd 
(Enying), Szabó Zsigmond (Győr), Bakó Imre (V.-Hidvég), 
Dózsa József nejével (Tata), ref. lelkészek, Baditz Lajos, 
kir. közjegyző (Kapuvár), Juhász Pál, ref. esperes-lelkész, 
(N Salló), Müller Adolf, izr. főtanító (Budapest), Konkoly 
Kálmán, megyei árvaszéki elnök (R.-Komárom), Kohn 
Jakab, járásbiró (Bécs), Jezerniczky Kálmán, ref. lelkész 
(Ter.-Szecsőd), Marton Ignácz, izr. hitoktató (Pápa), Pap 
Elek, ref. lelkész (Zsigárd), Barthalos István, ügyvéd (Pápa), 
Baditz Ottó, festőművész (Budapest), Boncz Gyula, refor-
mátus lelkész, leányával (Szent-Benedek), Krausz Adolf, 
ügyvéd (Sopron), Petrovics László, ügyvéd (Budapest-
Kőbánya), Szentmiklósy Gyula, főszolgabíró (Tapolcza), 
Bódog Tamás, földbirtokos (Ns.-Szalók), Fehér Kálmán, 
ügyvéd (R.-Komárom.) 

Előző este, t. i. 25-én már együtt volt a Griffben 
a társaság jórésze. A viszontlátás édes öröme persze hogy 
beszédessé tett mindenkit. Ugyancsak megdagadt és érősen 
hömpölygött az emlékezés folyama. Az egykori tanárok 
és tanulótársak jó mondásai, mulattató különcségei voltak 
ezúttal főleg a társalgás tárgyai. 

Másnap reggel 9 órakor összejött az egész társaság 
az új kollégium nagytermében, a hol Rácz Gyula az 



összejövetel tervezője, főfő rendezője baráti meleg szívvel 
üdvözölte a megjelenteket. Innen még élő két tanárukhoz 
Kiss János és Tóth Dániel urakhoz mentek tisztelegni, a 
kiket egyúttal a társasebédre vendégül is meghívtak. — 
11 órakor pedig boldogult tanáraik sírjait keresték fel és 
koszorúzták meg egyenként Itt Szabó Zsigmond győri 
lelkész a következő beszédet mondta e l : 

»Azon az úton, melyet életútjának neveznek, meg-
álltunk egy pillanatra. A szélrózsa minden irányú küllői-
ről visszatértünk erre a pontra, a melyről 30 évvel ezelőtt 
érettségi bizonyítványnyal kezünkben, a remény duzzadó 
vitorlájával szivünkben, az élet bizonytalan vizére kiin-
dultunk. 

30 év az ember életében nagy idő; közülünk töb-
beket csöndes emberekké tett; minket pedig, kik még fent 
evezünk, annyira megviselt és elváltoztatott, hogy alig 
ismerünk egymásra 30 évvel ezelőtt ifjak, telve ideáli-
mussal, lelkesedéssel, az élet és világ naiv felfogásával; 
most — túl a delelőn — már-már öregek vagyunk, ősz 
vagy őszülő fürtökkel, talán szakadozott vitorlával, tépett 
reményekkel, mindenesetre tapasztalattal, világ- és ember-
ismerettel gazdagon. 

Összejöttünk, hogy elmondjuk egymásnak 30 év alatt, 
hol jártunk, mit tettünk, mint a hogy a szülői háztól 
sokáig messze távol járt testvérek hazalátogatva elmond-
ják egymásnak örömüket, bánatukat. 

De teljes volna-e ami társaságunk tinélkületek, nagy-
nevű néhai professoraink ? hiszen a mivé lettünk, Isten 
után nagyrészben nektek köszönhetjük. Sajkánkat a nagy 
útra ti szereltétek fel evezővel, vitorlával, horgonynyal, 
delejtüvel, útravalóval, hogy a sziklákon össze ne törjünk, 
az örvényekben el ne merüljünk, viharban az erőből és 
önbizalomból ki ne logyjunk. 

Fájdalom tiveletek már csak e csöndes országban 
találkozhatunk. 

Tarczy! ki világot gyújtottál előttünk a számok sötét 
labirintjában s hatalmas szellemeddel meghordoztál min-
ket földön, égen, a végetlenség rejtelmes világban. 

Bocsor ! ki megismertettél a világ folyásával, nem-
zetünk történetével és soha nem hamvadó lángra lobog-
tattad keblünkben a honszerelem tüzét. 

Vált! ki játszva kalauzoltál az élő és holt világ 
szindús birodalmában, s áldott gyermeteg kedélyed derű-
jében megfürdött szellemünket fel-felfrissítetted a terhes, 
unott napi munka közben. 

Szilágyi! Róma és Athén bölcse te, Cicero, De-
mosthenes és Cato egy személyben. Még most is érezzük 
az illatot, melyet Flatium virágos mezején beszívtunk; 
még most is szájunkban az íze a nektárnak, melyet az 
Olimpon mulató Istenek asztaláról nyújtottál nekünk. 

Szabó Károly! a szorgalmas, önmagát is folyton 
képző tanár mintaképe te, ki a nemzeti költészet és iro-
dalom, mint saját házunk világos kertjében s a bölcselet 
szövevényes útjain jártál előttünk. 

Keblünkben emelt szobrotokból 30 év vihara csak 
egy porszemnyit sem volt képes lesodorni. 

Ti nem haltatok meg, csak nyugodni tértetek; a 
halhatatlanok pantheonjában díszhelyet váltottatok maga-
toknak. 

Az emlékezés lobogó fényében itt álltok előttünk, 
glória-koronával ragyogó gigászai a szellemvilágnak 
— s minél előbbre haladunk útunkon s minél közelebb 
jutunk hozzátok, annál magasabbra női nemes alakotok 
a csak anyagiak után futkározó mai törpe világ felett 

Itt állunk előttetek, hogy beszámoljunk nektek, mint 
egy szent aeropágnak, a talentumokról, a mikkel útra 
bocsátottatok bennünket. 

Eljöttünk, hogy soha nem halványuló hálánk sze-
retetünk és kegyeletünk összehordott virágaiból koszorút 
fonjunk fényes homlokotok köré s tele agassuk pantheon-
tokat, a melylyel — bármi távol járjunk is — az emlé-
kezés aranyszálával állandó összeköttetésben vagyunk. 

»Dicséret, dicsőség az egek urának*, ki adott tite-
ket nekünk! »tisztesség és haladás* nektek, kiknek oly 
sokat köszönhetünk! 

Koszorúink alatt legyen nyugalmatok csendes; koszo-
rúink felett legyen emléketek áldott!* 

A gyönyörű beszéd az előadó pompás előadásával 
igazi mély és maradandó hatást tett úgy a kedves tanuló-
társakra, mint a városból jelen volt azon csekély közön-
ségre, a mely valahogy hirét vévén a dolognak, csupán 
a maga jószántából ment ki. Bizony nem bánta meg, 
sőt nagyon örülhetett, hogy e néhány magasztos és ünne-
pélyes percnek részese lehetett. 

A társasebéden valami igazán több mint földi örö-
möt adó volt minden egyes felköszöntőnek a színezete, 
az az íze, a mi az alma mater iránt való odaadó, áldott 
szeretet juttatta lépten-nyomon eszünkbe. Többször fel-
köszöntötték a jelenvolt veterán tanárokat; a főiskolát, 
mely a »szabadon tenyészik*, mély értelmű jelszó alatt 
erős, edzett, szabadságot és világosságot szerető férfiakat 
nevelt. Felköszöntötték és sürgönyileg üdvözölték egyház-
kerületünk püspökét és főgondnokát, valamint főiskolai 
gondnokokat is. Többször kifejezték azt az óhajukat is, 
hogy 10 év múlva ismét találkozzanak. (Hozza Isten őket!) 

A társasebéd végeztével Barthalos István szőlőjébe 
rándult ki az egész társaság, a hol vidám nóta, pohár-
csengés, majd terített asztal mellett, a páratlanul szives 
házigazda jó példáját követve sötét estig vigadott. Haza-
jővén : megtisztelte látogatásával azt a kedves táncestélyt, 
mit az érettségi vizsgát most letett ifjak rendeztek ; a 30 
évvel későbbi ifjúság! E táncestély kiváltkép érdekes volt 
Rácz Gyula úrra, mivel az ő hasonnevű fia is most fett 
érettségit. 

Ezzel az estével aztán véget ért a találkozás. Haza-
mentek. A viszontlátás igazán örömteljes volt; egytől egyig 
jó egészségben, férfikoruk teljes erejében vannak; túl-
nyomó részük igen jelentőségteljes helyet foglal el a tár-
sadalomban. Valóban büszke lehet rájuk főiskolánk. Különö-
sen méltányolták Baditz Ottónak, a nagy festőművésznek 
megjelenését és méltán. . . így látva egymást; az elválás 
se volt nehéz. Azzal a jó reménységgel mondtak Isten 
hozzádot egymásnak, hogy újra fognak találkozni. Adja 
Isten! Szívből kívánja igaz tisztelőjük 

Kiss József. 



K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
Nem lehet sem természetellenesebb, sem lealázóbb 

dolog akár az egyetemes emberi művelődés, akár pedig 
az ennek élén halandó keresztyénségre nézve, mint egy 
oly iránynak egyetemessé válása, melv a létező állapotok 
dicsőítésében találja meg a maga feladatát. Az eszmény és 
való összhangzása s egybetalálkozása mindig csak remény-
ség és vágynak tárgya lehet. Jaj annak a kornak, annak 
a társadalomnak, melynek eszményei megvalósultak mind 
s nincsenek többé eszményei. 

Mennyivel virágzóbb, kedvezőbb az angol, skót, fran-
cia német, holland protestantismus állapota, mint a ma-
gyaré és mégis annyi a panasz, annyi az elégedetlenség 
a hiányok, a bajok, fogyatkozások miatt, anyagi és szellemi 
tekintetben egyaránt küzdenek a protestantismus emelésén 
az egyházak. Száz annyit tettek mint mi és mégsem 
tettek és sohasem tesznek elegendőt. 

Forduljunk csak a németekhez, kik velünk sok tekin-
tetben azonos szempont alá vonhatók, és látni fogunk, 
tanulunk annyit, a mennyit idehaza talán egy negyedszá-
zad alatt sem. 

Anyagiak iránt érdeklődik korunk első sorban is, 
anyagiak iránt egyházunk is, lássunk tehát példát első 
sorban innen, lássuk p. o. a lelkészi fizetések dolgát, mely 
nálunk is oly égető kérdés s a mely ez évben a porosz-
törvényhozást is foglalkoztatta. 

Az államsegély csakis a »szabad egyház* rendsze-
rével, illetőleg a felekezetnélküli állammal összeférhetetlen, 
míg az interkonfessionális államokban létező »történeti« 
egyházak és az állam között hovatovább szorosabb és 
mind szorosabb kapcsot létesít az idő. Ennek egyik jele 
az államsegély. Az ű. n. egyházpolitikai törvényekkel kap-
csolatban lépett fel Németországban is a lelkészi fizetések 
állami rendezésének kérdése és pedig épen úgy, mint 
nálunk is részben, t. i. rekompensatio képében az elvesz-
tett javadalmakért. Tagadhatatlanul ez volt az első és leg-
erősebb mozzanat a lelkészi fizetések állami rendezésénél, 
a melyet mindjárt nyomon követett az, hogy ezen eljá-
rást kulturális s erkölcsi szempontból magának az állam-
nak érdeke is megköveteli. Régen tudták ugyan már, 
hogy »minden országnak támasza, talpköve a tiszta 
erkölcs*, de csak nagyon későn ébredt arra a legtöbb 
ország, hogy a >tiszta erkölcs* leghatalmassabb, szinte 
egyetlen ápolója »evangeliumi keresztyénség* és az erre 
épített egyházak. Nem a rekompensatio financialis ízű s 
az aranyborjúra emlékeztető gondolatának kell ezen fontos 
kérdésben dominálni, hanem az országok támaszát, talp-
kövét képező tiszta erkölcs szempontjából kell irányozni 
az államok kultur politikáját. 

Németország a reformációtól fogva egész a legújabb 
időkig a legtöbb államban állam-egyházat alkotó protestan-
tismust ismert, ezért lépett mindjárt a májusi törvények 
idejében annyira előtérbe a recompensatio eszméje. Mi 

elnyomattattunk és sokszor kegyelemből türt »recepta 
religio* voltunk, mely recepta religio híveinek megapadt 
száma mellett is több szolgálatot tett e hazának, mint 
az uralkodó vallás. De a mit a múltban tettünk s a jelen-
ben teszünk, mint hazafiak és protestánsok, kötelességből 
tettük s teszszük, ezért viszontszolgálatot követelnünk nem 
szabad erkölcsi súlyunk rongálása nélkül. Nincs elszomorí-
tóbb látvány, mint mikor a piacra állva azt kiáltja egyi-
künk, másikunk: állam! te éretted, te helyetted végezzük 
e feladatokat; fizess meg érte valahára. Óh, ha az államtól 
soha egy krajcár segélyt sem kapnánk, mi még akkor 
is végeznők kötelességünket, végeznők úgy, a mint Isten 
bírni adja. 

Az 1874-iki törvényhozás Poroszországban 1800 
márka fizetés minimumot és 1200 márkáig menő korpót-
lékot állapított meg a lelkészek részére, közel negyed 
századdal ez előtt történt ez, a miénkhez képest fejedelmi 
lelkészfizetés megállapítása s már 10 év múlva nem volt 
elegendő. 1885-ben 2400 márka minimumot, továbbá 
helyenként külön-külön megállapítandó, egész 3000 már-
káig menő > helyi* vagy »drágasági* pótlékot s 5 izben 
esedékes 300 márka korpótlékot kivánt az egyház. É s . . . 
a ki sokat kiván, semmit sem kiván Ujabb 12 
évnek kellett elmúlni, míg végre a némileg szelídített kívá-
nalmak addig juthattak, hogy egy indítvány alakjában a 
budgetbizottsághoz áttétettek. 

Németországon a különböző tartományi egyházak 
a lelkészi fizetések legváltozatosabb skáláját tüntetik fel, 
de mindenütt következetesen van keresztül véve, hogy a 
fizetés minimum korpótlékkal kapcsolatos is legtöbb helyt 
a helyi viszonyok drágasága és sok helyt a lelkészi teen-
dők mennyisége is figyelembe vétessék, végül, a mi az egész-
nek befejezését alkotja, kellő nyűg- és gyámintézeti segély 
is biztosíttassék a lelkészek, illetőleg ezek özvegyei és 
árvái részére. 

Kétségtelen, hogy az állam, a haza érdeke nálunk 
is megköveteli a valláserkölcsi élet munkásainak illő ellá-
tását, és hogy ennek korszerű intézkedés által kell foga-
natosíttatnia. Azonban mindig fenmarad a kérdés, hogy 
az állam mily mértékben ismeri fel és el egyházaink 
államfentartó munkája fontosságát, ferjedelmét és meny-
nyire engedi meg anyagi ereje, hogy a felismert fontos-
ság mértékéhez képest mozdítja elő önön saját javát az 
egyházaknak segélyezése által. De ne feledjük azt seml 
hogy a külföldi s így névszerint a német protestantismus 
tevékenyebb, többet munkálkodik, mint mi és ha nálunk 
is bekövetkezik a közeljövőben teljesülendőnek hitt lelké-
szi fizetés-rendezés és netalán a minimumot csekélynek 
találjuk, p. o. a németországiakhoz képest: tegyük őszin-
tén szivünkre kezünket és lelkiismeretes mérlegelés után 
állapítsuk meg, hogy munkánkhoz mért fontosságunkat 
kevésbbé ismerte-e fel hazánk, mint a német protestan-
tismusét Németország, avagy a végzett feladatok arány-
talansága az oka a segély aránytalanságának. Csakhogy 
másfelől a mint irtózunk a magunk részéről a rekompen-
satio gondolatától egyházi szempontból, épen oly mérték-
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ben ellen vagyunk bármely felfogásnak, mely azon gyer-
mekekre emlékeztet, kik egymás vajas kenyerének a nagy-
ságát irigy szemekkel bírálgatják s a vélt sérelem miatt 
szemrehányást tesznek a mamának. 

A porosz kultusz- és finánc-miniszterek nyilatkoza-
taiból kivehettük, hogy az állam kész a lelkészi fizetések 
emelésére, de a szükségletet feltüntető adatok nélkül hatá-
rozottan nem nyilatkozhattak; valamint azt is, hogy a 
segély emelésével épen nem akarnak az egyház önálló-
ságán csorbát ejteni, sőt p. o. a kultuszminiszter azt is 
kinyilatkoztatta, hogy az evang. egyháznak az államtól 
való függetlenítésében hajlandó egészen addig menni, a 
mennnyire lehet az állami érdek és a történelmi tradíciók 
sérelme nélkül, a pénzügyminiszter pedig, mint az egyház 
önállóságának lelkes barátja mutatta be magát. 

Ez utóbbi dolog azért fontos különösen mi ránk 
nézve, mert a mi egyházaink összehasonlíthatatlanul füg-
getlenebb helyzetben voltak az állammal szemben, mint 
p. o. német prot. egyházak, hol a consistoriális szervezet 
az egyházat mintegy az állami organismus kiegészítő, 
szerves alkatrészévé tette. E viszony ugyan egyfelől arra 
is magyarázatot szolgáltat, hogy miért segélyezte az állam 
az egyházat oly mértékben mint tette, de másik oldalról 
nyilvánvalóvá teszi, hogy az államsegély és államtól való 
függés viszonya nem növekednek egyenlő arányban, sőt 
a német protestáns egyházak sokkal függetlenebbek ma, 
a segélyezés korában, mint sem az előtt. Ennélfogva sem 
az állam nem gondolhat nálunk arra, hogy a segélyezés 
fejében autonómiánkat veszélyeztesse, sem mi ettől nem 
tarthatunk a segely elfogadásánál. Hiszen ma szinte bo-
torság volna az államtól szabadságunk legkisebb meg-
szorítása is, mikor egész emberi társadalmunk alapelve 
a szabadság. Profán példával hivatkozhatnánk a szabad 
kereskedelemre, mely virágzó és csakis addig virágzó a 
meddig szabad és a mennyiben szabad. Mi is kereske-
dünk, ha másnemű talentumokkal is, mint a közkereske-
delem és pedig azon a piacon, a melytől a legkisebb 
megszorításnak is távol kell maradni. 

Nem kevésbbé fontos az a megjegyezés is, hogy a 
lelkészi fizetések emelésének kérdésében konkrét nyilatko-
zatot a miniszter nem tehet, míg a szükséges adatok 
rendelkezése alatt nem állanak. Természetesen ezen ada-
tok mutatják meg a kivánt segélyösszeget, melynek adása 
legnagyobb mértékben az állam vagyoni erejétől függ. De 
mit tartalmaznak ez adatok ? A helyi viszonyok felbecslését 
illetőleg nem szükséges sok tájékozás, mert a mai katonai 
állam igen jól ismeri a helyi drágasági viszonyokat. A lel-
készek kora, a korpótlék szempontjából fontos ugyan, 
de erre nézve a statisztikai általános táblák is kisegíte-
nek, meg aztán — a legnagyobb valószínűséggel meg-
állapítható az e címen szükséges segély konkrét kor-adatok 
nélkül is. Hanem igenis szükséges annak ismerése, hogy 
mily javadalmat szolgáltatnak az egyes egyházak önere-
jükön a lelkészeknek. Az ingatlanok és tőkék vagy jára-
dékok egyszerűen konstatáltatnak s ha kellőleg biztosítva 
vannak, bővebb figyelmet nem érdemelnek, hanem annál 

fontosabb szerepet töltenek be a hívek szolgáltatásai. 
Kétségtelen ugyan, hogy nemzetgazdaságilag a lelkészi 
javadalom mindenik alkatrésze igen fontos, mert p. o. az 
ingatlan a holt kéz birtokában ép oly káros, mint a for-
galomba csak félig fektetett tőke, de mégis a szolgáltatá-
sok emelkednek a legfigvelemre méltóbb szerepre, a meny-
nyiben az állam is legfőbb jövedelmi forrását a polgá-
rok szolgáltatásaiban — közvetlen és közvetett adók s 
illetékek — bírja. 

(Vége köv.) p — f . 

E G Y H Á Z . 

Püspöki v izsgálat és lelkészbeiktatás. A dunán-
túli ev ref. egyházkerület püspöke Antal Gábor egyház-
vizsgáló útjában június 26-án délben érkezett Daruvárra. 
A fogadtatás Daruváron, valamint az összesereglett hívek 
részéről lélekemelő volt. Először Tüköry Alajos daruvári 
nagybirtokos, országgyűlési képviselő igazi magyar vendég-
szeretettel fogadta és hívta meg kíséretével együtt a püs-
pököt. A megye részéről a főszolgabíró üdvözölte a fő-
pásztort, mire a püspök először magyar, később német, 
majd horvát nyelven köszönte meg a szívélyes fogadta-
tást. Ezután egy négyéves fehérruhás lányka gyönyörű 
bokrétát nyújtott át a püspöknek, ki a bokréta átadóját 
főpásztori csókjával jutalmazta meg. Ezek után Tüköry 
Alajos gyönyörű díszfogatán a püspök és kísérete bevo-
nult a szívélyes házigazda kastélyába, hol a püspököt, kí-
séretét és a helybeli intellingenciát fényes ebéd várta. 
Ebéd után a püspök a ref. templomban előértekezletet tar-
tott. Az értekezlet után a házigazda bemutatta nagykiterjedésű 
fürdő parkját és fürdőhelyiségeit. Este ismét fényes vacsora 
volt. Másnap a püspök magvas és az elérzékenyülésig megható 
beszéd kíséretében iktatta be a magával hozott két lel-
készt, Földvári Jenőt a daruvári, Kirváts Lászlót a pisa-
nicai missziói lelkészi hivatalokba. Ezután Földvári Jenő 
tartotta székfoglalóját jól szerkesztett alkalmi beszédben, 
mely után Kirváts László az úrvacsoráját osztotta ki. 

I S K O L A . 

Az országos középiskolai tanáregyesület e hó 
5-én és 6-án Győrött és Pannonhalmán tartotta ez évi 
közgyűlését. Népes, lelkes, magas színvonalú volt ez a 
vándorgyűlés is. Protestáns iskoláink tanárai is szép szám-
ban vettek részt benne. A közgyűlésnek egyik fénypontja 
Beöthy Zsolt elnöki megnyitó beszéde volt, mely Lapunk 
más helyén egész terjedelemben olvasható. Volt e mellett 
még több tanulságos felolvasás is. De talán legáldásosabb 
hatása eme gyűléseknek egyrészt a tanárok testületi szel-
lemének növelése, másrészt a nemzeti kultura iránt való 
érdeklődés terjesztése. Győr város hazafias, intelligens, 
lelkes közönsége körében a magyar tanárikar valódi ün-
neplés tárgya volt. 



Az eperjesi kollégium köréből. Az eperjesi kol-
légium június hó 29-én a főiskola dísztermében igazgató-
választmányi ülést tartott, a melyen dr. Sclimidt Gyula 
koll. felügyelő s Chotvács Eridre főesperes elnökölt. Hatá-
rozataiból kiemeljük a következőket: kollégiumi igazgató-
nak a tanári kar csaknem egyhangú ajánlatára egyhan-
gúlag újból dr. Szlávi/c Mátyás theol, tanár és lapunk 
munkatársa választatott. Hálás elismerést és köszönetet 
szavazott a választmány dr. Duka Tivadar londoni főor-
vosnak immár be is fizetett 1000 frtnyi ösztöndíj alapít-
ványért; megválasztotta Slajchó Mihályt a preparandiai, 
Mikler Károly drt a jogakadémiai, Frenyó Lajos káplánt 
a theologiai s Gömöry János és Bogsch tanárjelölteket a 
főgimn. tanszékekre s Percnyi Vilmost ideigl. helyettes 
minőségben 2 évre preparandiai igazgatónak. Részben ren-
dezte a középiskolai tanári fizetéseket s kilátásba helyezte 
a korpótlékok végleges rendezését is. A preparandiai tan-
képesítő vizsgálatokon Zelenka Pál püspök is megjelent, 
kit aztán Csiskó János kassai lelkész helyettesített az elnök-
lésben. Az érettségi vizsgálatokon június hó 17. és 18-ik 
napján Csiskó János kassai lelkész képviselte az egyház-
kerületet, dr. Petz Gedeon egyet, tanár pedig a kormányt. 

A nagyváradi református leány internátus az 
intézet igazgató-választmányát ideiglenesen következőleg 
alapította meg. A bihari egyházmegyéből nő tagok: Ritoók 
Zsigmondné, Papszász Károlvné és Nadányi Jenőné; férfi 
tagok: Szabó Károly esperes Ritoók Zsigmond és dr. Fráter 
Imre kórházi főorvos. A nagyszalontai egyházmegyéből 
nők: Tisza Kálmánné, Tisza Istvánné grófné és Széli 
Kálmánné; férfiak: Széli Kálmán, Tisza István gróf és 
dr. Balogh Elek. Az érmelléki egyházmegyékből, nők: 
Fráter Béláné, Zsigó Endréné és Marjai Péterné; férfiak: 
Nagy István esperes, Zsigó Endre és Fényes Endre székely-
hídi királyi járásbiró. Az igazgatónői állásra a napokban 
hirdetik meg a pályázatot augusztus l - re szóló lejárattal. 

A nagy-kőrösi ev. ref. tanítóképezdében az 
elemi tanítóképesítő vizsgálatra jelenthetik magukat, a 
tanítóságra megkívántató testi és lelki épség feltétele alatt, 
vallás és nemi különbség nélkül: 

a) Mindazon tanítójelöltek, kik a tanítóképző inté-
zeti négy évi tanfolyamot bevégezték, vagy gyakorlati, 
akár nyilvános-, akár magán tanítóskodással foglalkoztak a 
képezdei pálya végeztével. 

b) Kik a közoktatási törvény keletkezése előtt már 
gyakorlótanítók voltak. 

c) Végre azok is, kik magukat a tanítóságra magá-
nosan képezték ; ha legalább egy évi gyakorlati, akár nyil-
vános, akár magántanítóskodásokról bizonyítványt nyúj-
tanak be s az illető osztályvizsgálatokat előbb leteszik. 

A tanítóképesítő vizsgálat folyó évi szeptember 1. 
és köv. napjain tartatik meg. A vizsgálatra jelentkezők 
kérvénye, melyekhez keresztlevél, tanulmányaikból és eddig 
folytatott pályájukról valamint erkölcsi magukviseletéről 
szóló és testi- és szellemi épségüket igazoló orvosi bizo-
nyítvány csatolandó, folyó évi augusztus 15-ig, főt, Filó 
Lajos úrhoz, mint a vizsgáló bizottság elnökéhez, Nagy-
Kőrösre küldendők be. (A folyamodványra s a bizonyít-
ványra 50 — 50 kros bélyeg kell). 

Egy város gimnáziuma ellen. Szolnokon olyan 
ellentétek fejlődtek ki a város tarsadalma és az ottani 
állami főgimnázium között, hogy a legközelébb mult hó 
26-án tartott városi közgyűlés egyhangúlag elhatározta, 
hogy felír a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez s kéri 

a főgimnáziumban uralgó, türhetlen rendszer és állapotok 
megvizsgálására s ahhoz képest — a város közönségének 
megnyugtatása végett — a bajok orvoslására. Szolnok város 
6000 frttal járul évenként a főgimnázium fentartásához 
s erre alapítja jogos kérelmét. Mindenesetre sajnálni lehet 
a viszonyok ilyen elmérgesedését. A szolnoki főgimnázium 
ezen közhangulatellenes magatartásával szemben jól esik 
kiemelnünk, hogy körülötte prot. gimnáziumaink a váro-
sok és azok közönségének fokozott megelégedésére és 
áldozatkészsége mellett működnek s emelkednek Néhány 
év leforgása alatt a hajdani kis gimnáziumokból főgim-
náziumok fejlődtek ki Kisújszálláson, Mezőtúron, míg a 
szintén közelben fekvő békési és karcagi gimnáziumok 
kiegészítése most van folyamatban. (J'.) 

A sárospataki főiskola köréből. A pataki alma 
mater életében is teljesen bevégződött az 1896/97. iskolai 
esztendő, a mely reá nézve oly annyira gazdag volt úgy 
örvendetes, mint elszomorító eseményekben. A tanintézet 
e letűnt esztendejének ünnepélyes berekesztése június 20-án 
ment végbe. E nap délelőttjén történt az akadémiai pálya-
díjaknak, valamint az ösztöndíjaknak a kiosztása is. A 
Radácsi György theol. tanár, az évi közigazgató terjedelmes, 
nagy gonddal kidolgozott évi jelentése szerint a különböző 
pályakérdéseket a következők fejtették meg sikerrel: a) a 
Vay-féle kettős díjat, melyre egyházi beszéddel kellett 
pályázni: Vallaucs Miklós és Kállay Ferencz III. é. theo-
logusok nyerték, a kik mindketten csak újabban lettek 
pataki diákokká a nagyenyedi, illetve kolozsvári theol. 
akadémiákról, b) a Vay-féle nagyobb díjból 20 frtot Har-
sányi István IV. th., 13 frtot pedig Gecse Kajos IV. th. 
nyertek a dogmatörténet köréből vett kérdés szerencsés 
megfejtéseért; c) a vallásbölcsészeti pályakérdést (díja 42 frt) 
Telegdy Bertatan III. é. th., fejtette meg sikeresen ; d) a 
két jogi pályakérdés közül csak az egyik talált megfejtőre 
Lábos Béla végz. jogh. személyében. Szorgalmi díjakban 
a következők részesültek: a jogi szakról Trócsányi B., 
Dudás B., Magyary Lajos, Harsányi József, Ambrus 
István, Simon E. és Perecz József, a theol. szakból pedig 
Harsányi J.. Gecse Lajos, Nagy B., Telegdy B., Sólyom 
Gy., Antal f f y L. A lehcészi vizsgálatok jún. 21-én vették 
kezdetüket. Az első lelkészképesítési vizgálatot jeles ered-
ménynyel tették le. Gecse Lajos, Erős Károly és Harsányi 
István, a második lelkészképesítő vizsgálaton pedig jeles 
oklevelet szereztek: Bogdányi József és Horkai Barna. 
A jövő tanéven ismét Radácsi György theol. tanár fogja 
az akad. és közigazgatói állást betölteni; jogkari dékánná 
dr. Szánt hó Gyula, theologiai szakelnökké pedig dr. Tüdős 
István választattak meg. A széniori állást, melyre ez éven 
ugyancsak rossz napok jártak, nem szüntette meg a fő-
iskola, hanem betöltötte ezt Gecse Lajos végzett theolo-
gussal, a theol. segédtanári és főiskolai alkönyvtárnoki 
állást pedig Harsányi István végzett theologussal. Az 
alapvizsgálatok is véget értek az akadémia mindkét sza-
kában s az imént még zajos alma mater most már csön-
des és néptelen. A jövő tanévre szóló pályatételeket még 
eddig nem tették közzé, eltérőleg a mult esztendőtől. A 
lefolyt éven a bölcsészeti pályakérdésre, nem akadt egy 
pályázó sem. A kitűzött jogi kérdéseknek is az szokott 
rendesen a bajuk lenni, hogy hozzájuk elegendő és meg-
felelő forrás nehezen található, (i. zs. b.) 

A kolozsvári theologiai ós tanári internátus 
ügyében következő értesítés közzétételére kerestettünk meg: 
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület kolozsvári theol. fakul-
tásával kapcsolatos, theologusok és bölcsészet-hallgatók 
számára berendezett internátus felvételi szabályait az inté-
zet elöljárósága a jövő 1897—98. tanévre a következők-



ben állapította meg: a) theologusolc teljes tan- és ellátási 
díjmentességben, legaciói kedvezményben részesülnek, s 
részükre stipendiumok helyeztetnek kilátásba. A díjmentes-
ség azonban szorgalom-hiány, és vétség esetében elveszt-
hető, a mikor a díjmentességtől megfosztottak 2—8 frt 
havi díjat kötelesek fizetni, b) Bölcsészethallgatók közül 
18-an, olyanok, kik már mint bölcsészethallgatók egy 
éven át hallgattak, a fakultás részére a célból nyert állam-
segély terhére teljesen díjmentes ellátást nyernek. Jelentke-
zők e számon felül is elfogadtatnak évi 150 frt rendes, 
illetőleg 100 frt kedvezményes díj fizetése mellett. Az 
ellátási díjat három egyenlő részben (szeptember, január, 
ápril) kell fizetni, de indokolt kérelemre az intézet igazga-
tója havi díjfizetést is engedélyezhet, c) Kérvények a fel-
vételért »Az ev. ref. theologiai fakultás igazgatóságához* 
Kolozsvárra intézendők és címzendők. A kedvezményért 
folyamodó bölcsészethallgatók kérvényeikhez leckeköny-
vet, illetőleg érettségi bizonyítványt, adókönyvi kivonatot 
és családi értesítőt tartoznak csatolni, ellenben a theolo-
gusok és egyszerű felvételt kérő bölcsészethallgatók csu-
pán leckekönyvet, illetőleg érettségi bizonyítványt. A kér-
vények beadásának határideje f. évi aug. hó 20. napja, 
melytől számított nyolc napra az Igazgatóság a folyamo-
dókat a kérelem sorsa felől értesíti, d) A beiratáskor 
minden egyes felvett növendék kivétel nélkül 6 frt, beirat-
kozási díjat tartozik fizetni, mely fizetés alól felmentés 
nem adatik, é) Az internátusba csakis protestáns ifjak 
vétetnek fel. Végül tudatja az elöljáróság, hogy az inter-
nátusi ellátás lakásból, fűtéssel és világítással, s étkezés-
ből, reggeli, ebéd s vacsora áll. Tudakozódásokra az inté-
zet Igazgatósága felel. Kolozsvár, 1897. junius 5-én. Szász 
Domokos, püspök, mint elnök. Pokoly József, s. k. theol. 
tanár, előljárósági jegyző. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Kassay Ignácz bihar-diószegi ref. lelkész folyó 

hó 4-én hosszas szenvedés után 64 éves korában Diósze-
gen elhunyt. Haláláról a következő gyászjelentést vettük: 
Mélyen megszomorodott szívvel jelentjük felejthetetlen fér-
jemnek, illetve jó édes atyánknak és testvérünknek nagyt. 
Kassay Ignácz úrnak, a diószegi ref. egyház egyik lelki-
pásztorának, volt egyházmegyei tanácsbirónak f. hó 4-ik 
napján d. u. 2 órakor hosszas szenvedés után életének 
64-ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogultnak 
hült teremei folyó hó 6-án d. e. 10 órakor fognak az 
ev. ref. templomban tartandó rövid ima után a ref. sikert-
ben örök nyugalomra tétetni. Bihar-Diószeg, 1897 július 
hó 4- én. Özv. Kassay Ignáczné, Szondy Luiza, Kassay 
Béla nejével Debreczeni Irmával s gyermekeivel, Kassay 
Kálmán, Kassay Ida, Kassay Ilona Kassay Matild Kassay 
Luiza mint gyermekei, Kassay Rózsa férjével Bajza Antal-
lal. Kassay Mária Özv. Szekeres Gyuláné, Kassay Vilma 
Özv. Szabó József'né Kassay Erzsébet férjével Kiss Bélá-
val mint testvérei. Áldás béke és lengjen hamvain! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Sárkány Sámuel bányakerületi 

ev. püspök a napokban szentelte föl a szarvasi egyház 
újonnan épített templomát. — A közoktatási miniszter 
Beksics Ignác kaposvári állami főgimnáziumi tanárt So-
mogyvármegye királyi tanfelügyelőjévé nevezte ki. — A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Matavovszky Béla kir. 
tanfelügyelőt Bereg vármegyéből Sáros vármegyébe, Kuli-
szeki Ernő kir. tanfelügyelőt Moson vármegyéből Bereg 
vármegyébe, Rill József kir. tanfelügyelőt Hont várme-
gyéből Moson vármegyébe, Kubá.nyi Károly kir. tanfel-
ügyelőt Somogy vármegyéből Hont vármegyébe, Petrase-
vics Endre Sáros vármegyei segéd tanfelügyelőt eddigi 
minőségében Zólyom vármegyébe helyezte át. 

* Szobor Bethlen Gábor grófnak. Az E. M. K. E. 
igazgató-választmányának f. évi június hó 30-án tartott 
ülése elhatározta, hogy mozgalmat indít Bethlen Gábor 
gróf, az E. M. K. E. első elnöke emlékének az egyesület 
kolozsvári palotája előtti parkban szoborművel megörö-
kítése végett. Az ügy végrehajtásával a directoriumot 
bízta meg. Fölöslegesnek tartván az eszme és cél hazafias 
fontosságát bővebben indokolni: felhívjuk ezennel az or-
szág közönségét, hogy e cél javára nyújtandó adományát 
Kolozsvárra, Merza Lajos E. M. K. E. főpénztároshoz 
küldeni szíveskedjék. 

* Terjed a vallástalanság. A könyörtelenül mű-
ködő adóprés a kis telkes gazdákat maholnap teljesen 
koldusbotra juttatja az országban. Az óriási földadót nem 
bírja ki a szegény nép, egyre pusztul, szegényedik s kétség-
beesésében, csakhogy az egyházi adótól is szabaduljon, 
kész már a lelke üdvösségétől, a vallásától is megválni. 
Nagyon szomorú jele ez az időknek, hogy a nagy adóval 
megterhelt nép már vallását kezdi elhagyni, csakhogy 
megszabaduljon az egyházi adó fizetésétől, természetesen 
nem tudva, hogy azért 5 évig tartozik minden felekezet-
nélküli a régi egyházának fizetni. Mint egyik lapban olvas-
suk, Tolnavármegye Felső-Nyék községéből mult héten beállí-
tott 36 ev. ref. család a tamásii főszolgabiróhoz, bejelentve, 
hogy elhagyják vallásukat és felekezetnélküiiek akarnak 
lenni. Szévald Mór főszolgabiró megmagyarázta nekik a 
törvényt, mire mindegyikkel jegyzőkönyvet vétetett fel és 
bejegyezte őket a felekezetnélküliek lajstromába. A felső-
nyékiek példáját Simonvtornyáról is számos család követte, 
a kik szintén a tamási főszolgabírónak jelentették be, 
hogy kitérnek ősi hitükből és felekezetnélküliek lesznek. 
Nem is lesz az ilyen hitehagyottakon az Istennek áldása. 

* Hitoktatói ajánlkozás. Polgári vagy más fel-
sőbb iskolához hitoktatói állásra ajánlkozik egy első rendű 
minősítvénynyel s az iskolavezetés teréről is jó bizonyít-
ványnyal rendelkező reform, lelkész, anyagi helyzetének 
a változott egyházi viszonyok s a nép elszegényedése 
folytán bizonytalanná válása miatt. Megkeresések e lap 
szerkesztőségéhez intézendők. 



A D A K O Z Á S . 

A prot. orsz. árvaházra : A hercegszöllosi ref. 
egyház 1896. év utolsó esti perselypénze Kulcsár Sándor 
ref. lelkész által 94 kr. Az ordasi ref. egyház 1896. évi 
utolsó esti perselypénze Kudar Kálmán ref. lelkész 
által 1 frt 18 kr. A komáromi ref. hívek Antal Gábor 
püspök által 20 frt. A hódmezö-vásárhelyi ref. egyház 
11 frt 13 kr. Az ágyai ref. egyház újévi perselypénze 
3 frt. Benedek Antal gombai ref. lelkész gyűjtése 7 frt 
60 kr. (Ehhez járultak: Tóth Sándor 5 frt, László Etel 1 frt, 
P. Gv. 70 kr., Sz. H. 70 kr., Sz. F. 20 kr.) Az újvidéki 
ref. egyház 1896. év utolsó esti perselypénze Molnár Hugó 
ref. lelkész által 2 frt 10 kr. A dévai ref. egyház Szőts 
Sándor ref. 1. á. 4 frt. Nagy István bissei ref. lelkész 30 kr. 
Gózon Imre szentgyörgyvölgyei ref. lelkész 5 frt. Halom 
Ádám Mszt.-György 1 frt. A bölcskei konfirmandusok 
Dömötör Lajos ref. lelkész által 2 frt 64 kr. Az urai 
újfalui konf. Kiss Imre ev. leik. á. 3 frt 91 kr. A felcsuthi 
konf. Szüts Károly ref. 1. á. 37 kr. A nagyfalui konf. 
Dombi Vince ref. 1. á. 1 frt 40 kr. (Ehhez járultak: K. 
Vajda János, Bódi Lajos, Vajda János, Osgyán Mária, 
Borsos Juliánná, Varga Mária és Székeli Juliánná 20— 
20 krral) A kis-bajomi konf. Bokor Benő ref. 1. á. 90 kr. 
(Ehhez járultak: Varga József !0 kr., Patak Ferenc 10 kr.. 
Fadgyas Ferenc 10 kr., Taj János 10 kr., Tóth Ferenc 
10 kr,, Kovács József 10 kr., Kovács Gy. Lidi 10 kr., 
Csányi Kata 10 kr., Kovács Lidi, Kajtos 10 kr.) A kutasi 
konf. Mezey Pál ref. 1. á. 90 kr. (Ehhez járultak: Kalamár 
János 10 kr,, Papp Imre 10 kr., Kiss Viktor 10 kr., Hor-
váth Lidi 15 kr., Balogh Juli 15 kr., Németh Zsigmond 10 kr., 
Vörös György 10 kr., Pintér Imre 10 kr.) A gyönki gimn. 
konf. Szentes János tanár által 1 frt 50 kr. (Ehhez járul-
tak: Héczey J. Mányoki J. és Scheibner K.j A n.-salloi 
konfir. Juhász Pál ref. 1. á. 2 frt 45 kr. A herceg-szőllősi 
konfir. Kulcsár Sándor r. 1. á, 3 frt 54 kr. (Ehhez járul-
tak : Kacsi János 1 frt, Szilágyi Mária 50 kr., Sólya Mária 
50 kr., Nagy József 20 kr., Kacsi János 15 kr., Székely-
hídi János 15 kr.. Bárdi József 10 kr., Deli Mária 10 kr., 
Tarnai Sándor 5 kr., Zsadányi Julis 5 kr., Biczó Eszter 5 kr., 
Perselypénz 69 kr.) A szentmárton-kátai konfir. Patonay 
Dezső r. 1. á. 2 frt 30 kr. A réthei konfir. Galambos 
László ref. lelkész által 1 frt 45 kr. A bicskei konfir. 
Balogh György ref. lelkész által 3 forint 35 krajcár. 
A deáki konfir. Tóth Kálmán r. 1. á. 2 frt 27 kr. A csák-
vári konfir. Székely J. r. 1. á. 2 frt 60 kr. A sarkadi 
konfir. Balogh Ambrus r. 1. á. 5 frt 76 kr. A d.-sztgyörgyi 
konfir. Kátai Endre r. 1. á. 1 frt 50 kr. A kajászó-szent-
péteri konfir. Tatay Lajos r. 1. á. 2 frt. A pirosi konfir. 
Szabó Péter r. 1. á. 1 frt 80 kr. (Ehhez járultak: Bátori 
Mihály 5 kr., Siposs Sándor 3 kr., Gőz József 1 kr., Ládi 
István 6 kr., Tóth András 3 kr., Kalu Mihály 10 kr., 
Szennyes Sándor 2 kr., Bányai Mihály 5 kr,, Kalu Jó-
zsef 10 kr., Kovács István 5 kr.? Fogarasi Sámuel 4 kr., 
Tóth Ferenc 10 kr., Újhelyi Mihály 5 kr., Nagy Sándor 5 kr., 
Kuli András 4 kr., Mohai Károly 5 kr., Tóth Juliánná 10 kr., 
Fodor Lidia 10 kr., Fodor Rákhel 10 kr., Balog Mária 5 kr., 
Keresztesi Eva 10 kr., Koch Katalin 10 kr., Zelizi Kata-
lin 10 kr, Nánási judit 3 kr, Varga Zsuzsanna 2 kr, Kle-
becskó Etel 10 kr, Kovács Sára 5 kr, Boros Judit 2 kr, 
Rápósi Judit 10 kr.) Dányi Gábor ref. esperes (Kis- Csány) 
gyűjtése (3. küldemény) 68 frt 35 kr. A szent-benedeki 
konfir. Bontz Gyula r. ]. á. 69 kr. A sárbogárdi konfir. 
Forgács Endre r. 1. á. 2 frt 40 kr. Az ősi konfir. Nagy 
Károly r. 1. á. 1 frt 20 kr. A sukorói konfir. Barsi Zol-

tán r. 1. á. 62 kr. A bmsztkirályi konfir. Fodor Gyula r. 
1. á. . 60 kr. A kecskeméti konfir. Mészáros János r. 1. 
á. 17 frt 76 kr. (Ehhez járultak: Bibó Imre 10 kr., Faragó 
Sándor 15 kr., Kovács József 30 kr., Nagy Mihály 1 frt, 
Pátkai Lajos 50 kr., Révész Sándor 15 kr., Szemerei Ger-
gely 20 kr., Deák Gyula 50 kr., Teleki Sándor 1 frt, 
Gombos László 5 kr., Katona Ferenc 4 kr., Kovács Mi-
hály 4 kr., Mezei Sándor 3 kr., Almási László 5 kr., Bán 
Sándor 2 kr., Diós Pál 4 kr., Főző Sándor 5 kr., Gere 
Mihály 5 kr., Horváth János 2 kr., Horváth József 5 kr., 
Kása József 5 kr., Laczi Mihály 5 kr., Nyirádi István 6 kr., 
Székeli Lajos 3 kr., Szilágyi Lajos 5 kr., Takács Lajos 5 kr,, 
Tóth István 5 kr., Ambrus Ferenc 4 kr., Kopa Ferenc 3 kr., 
Kósa Károly 5 kr., Faragó László 5 kr., Fekete Zsig-
mond 10 kr., Kovács Sándor 4 kr., Kemény Sándor 10 kr., 
Széles József 5 kr., Fr Kis Ferenc 5 kr., Győrffi Ferenc 
10 kr., Prikkel Imre 10 kr., Mihó Rózsa 30 kr., Bóka 
Mari 50 kr., Závory Aranka 50 kr., Tantó Hona 50 kr., 
Dormány Mária 25 kr., Kéri Teréz 10 kr., Zsákai Mária 
5 kr., Rigó Eszter 6 kr., Kozma Juliánná 20 kr., Nagy 
Judit 10 kr., Szentgyörgyi Lidia 5 kr., Varga Juliánná 5 kr., 
Kéri Judit 10 kr., Babos Zsófi 5 kr., Kéri Sári 20 kr., 
Tantó Sára 10 kr., Tormási Eszter 20 kr., Balla Teréz 
10 kr.. Fazekas Juliánná 10 kr., Somodi Zsuzsánna 15 kr., 
Gombár Mária 10 kr., Lázár Juliánná 1 frt, Cseh Esz-
ter 10 kr., Major Eszter 2 kr., Hemző Erzsébet 5 kr., Gál 
Mari 10 kr., Horvát Zsuzsi 10 kr., Nagy Mari 4 kr., Zana 
Ilona 10 kr., Kovács Juliánná 10 kr., Garaczi Juliánná 2 kr,, 
Vajda Mária 10 kr.) A dadi konfir. Széki Aladár r. 1. 
á. 55 kr. (Ehhez járultak: Csonka Zsuzsánna 20 kr., Szől-
lősi Évi 20 kr., Német Ferenc 5 kr., Horváth István 5 kr., Pete 
Zsuzsánna 5 kr.) A gödöllői konfir. Gönczi Benő r. 1. á. 2 frt 
63 kr. A fóthi konfir, Molnár Albert r. 1. á. 9 frt 55 krajcár 
A csúzai konfir. Kontra János r. 1. á. 6 frt. (Ebhez já-
rultak : Czamai Juliánná 50 kr., Szép Zsófia 50 kr., Ádám 
Juliánná 50 kr., Kovács Juliánná 1 frt, Csányi Juliánná 
1 frt, Sós Juliánná 1 frt, Salamon Juliánná 50 kr.. Végh 
Krisztina 50 kr.. Tamás Mária 50 kr.) A t.-szecsődi konf. 
Jezerniczky Kálmán r. 1. á. 2 frt. (Ehhez járultak: Buda 
Sándor 10 kr., Geszti József 10 kr., Basha Kálmán 10 kr., 
Varga István 10 kr., Vas János 10 kr., Czál György 10 kr., 
Kocsiss Zsigmond 10 kr., Dobronics Kálmán 5 kr., Góth 
Eleonóra 20 kr., Varga Anna 10 kr., Szallár Lidi 10 kr., 
Dózsa Kati 10 kr., László Szidi 10kr , Németh Lidi 5kr., 
Czál Szidi 5 kr.. Németh Eszter 5 kr., Mákus Kati 10 kr., 
Varga Etelka 10 kr., Kis Ilka 10 kr., Téglás Juli 10 kr.) 
A révkomáromi konf. Antal Gábor ref, püspök által 7 frt 
78 kr. A kisújszállási főgimn. konfir. Barla Jenő tanár 
által 2 frt 60' kr. Összesen : 219 frt 62 kr. 

Kiadóhivatal. 
A Nagypénteki ref. Társaságnak : Baksay Sán-

dor (Kun-Szt-Miklós) 2 frt 13 kr. Ref. egyház (Kun-Szt-
Miklós) 1 frt, Rozgonyi Rajnald (Kun-Szt-MikJós) 1 frt. 
összesen: 4 frt 13 kr. 

Kiadóhivatal. 
Az új-banovcei szeretetházra: A csúzai konfir-

mándusok Kontra János r, 1. á. 5 frt 50 kr. (Ehhez já-
rultak : Egyed Sándor 1 frt, Bakó Sándor 50 kr,, Jakab 
Sándor 50 kr., Papp Sándor 50 kr., Csőri József 50 kr., 
Angyal Sándor 50 kr., Anka János 50 kr., Tóth Sándor 
50 kr., Pasza József 50 kr., Pécsi Kálmán 50 kr.) 

Kiadóhivatal. 



Pályázat tanári állásra. 
A szarvasi államilag segélyezett ág. h. ev. főgim-

náziumnál a történelem-földrajzi tanszékre pályázhatni. 
Ilyen képzettségűek hiányában a történelemre s modern 
nyelvek bármelyikére képzetteknek van előnye. 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 frt 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pótlék, 
mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől számít. 

A rendes tanárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 
frtig emelkedhetik. Üresedés és kiválóság esetén előlépte-
tésre van kilátás. 

Az intézetbe lépő az országos tanárnyugdíjnak kö-
telezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok bírnak kilátással végle-
gesítésre s oklevelesek a próba után figyelemben része-
sülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 forint lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra 
képesítésükre, egészségükre, eddigi szolgálatukra, hadkö-
telezettségükre vonatkozó irataikat folyó évi július 31-ig 
bezárólag a főgimnázium igazgatójához küldjék. 

A megválasztott hivatalát augusztus végén tartozik 
elfoglalni. 

Szarvason, 1897. július hó 3-án. 

1 - 3 
Mikolay Mihály, 

főgimn. felügyelő. 

P á l y á z a t . 

A nagyváradi ev. ref. leányinternátus igazg. bizott-
sága az igazgatónői állásra pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak olyan ev. ref. vallású, feddhetetlen 
előéletű hajadon vagy özvegy nők, a kik polgári vagy 
elemi iskolai tanítói oklevéllel bírnak. 

Fizetés: az intézetben való szabad lakás, s teljes 
ellátáson kívül évi 500 frt, havonkénti részletekben előre 
fizetve és a törvény által megszabott 250 frt erejéig menő 
50 frt ötödéves korpótlék. 

Kötelesség: az intézet szellemi és anyagi ügyeinek 
felelősség terhe alatt vezetése, a növendékeknek magavi-
selete, tanulásban való előmenetelökre felvigyázás stb. 

A születési, erkölcsi, orvosi s esetleg szolgálati bi-
zonyítványnyal és oklevéllel fölszerelt pályázati kérvények 
folyó évi augusztus hó 15-ig a nagyvárad-újvárosi ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz nyújtandók he, hol a bővebb felvilá-
gosítások készséggel megadatnak. 

A megválasztott egy évi próbaidő után állandósít-
tatik. 

Nagyváradon, 1897. évi július hó 6-án 

Pályázat tanári állásra. 
A gyönki ev. ref. algimnáziumban folyó évi szep-

tember hó 1-én elfoglalandó tanári állásra ú. m. 
A német-latin vagy magyar-német nyelvi 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 s 
kilátással arra, hogy oklevelének megszerzése után ren-
des tanárrá választatik 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
Előnyben részesülnek azok, kik a német nyelvet 

tökéletesen beszélik. 
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 hó o-ig a gimnázium igazgatójához adják be. 

A gimnázium fentartótestület elnökének megbízásából: 
Gyönkön, 1897. június hó 28-án. 

Szentes János, 
2—2 gimn. igazgató. 

1—2 Az Igazgató bizottság. 

3 5 4 s z P á l y á z a t . 

A karcagi ev. ref. VI osztályú gimnáziumnál a 
jövő 1897/98. iskolai évre két tanári állásra pályázat hir-
dettetik és pedig 

1. latin-görög; 
2. magyar-német, vagy latin-német tanszékre. 
Rendes tanár fizetése 1200 frt évnegyedenként előre 

fizetve, ha okleveles pályázó nem akad, a szakvizsgálatot 
tett pályázók közül választott tanár szintén 1200 frtos 
fizetésre alkalmaztatik helyettes tanári minőségben, csak 
alapvizsgálatot tett tanár fizetése 800 frt; szakvizsgálatá-
nak letétele után ez is előre lép a teljes fizetésbe, még 
az iskolai év folyamán szakvizsgálata letételének idejéhez 
képest. 

Pályázhatnak oly protestáns tanárok és tanárjelöl-
tek, kiknek a jelzett szakokra képesítésök van, vagy szán-
dékoznak azt megszerezni. 

A szükséges okmányokkal. felszerelt folyamodványok 
folyó évi augusztus hó l-ig nyújtandók be a gimnázium 
igazgató-tanácsához. 

A megválasztott rendes tanár kötelezett tagja az 
orsz. nyugdíjintézetnek, melybe az alapfizetés után az 
5°/0-ot a fentartó testület fizeti. 

A megválasztott tanár állását f. évi szept. 1-én 
köteles elfoglalni. 

Karcag, 1897. jún. 28-án. 
Horváth Ferenc, Hajnal Elek, 

igazgató-tanár. ev. ref. lelkész, a gimn. ig. 
2—2 ' tanács-elnöke. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség:: 

ZZ. kerület, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadő-hivatal : 
Hornyánszky Viktor ltönyvkere.ikedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 hr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára SO hr. 

Az 1897-dik év második felére előfizetést nyi-
tunk, bizalommal kérve olvasóink támogatását, még 
pedig két irányban. Folytassák az előfizetést és 
szaporítsák a lap olvasó közönségét. Ha minden 
előfizető csak e g y ú j e l ő f i z e t ő t szerez, ezzel a 
lap erejét már megkétszerezhetjük. Az előfizetés 
feltételei a lap homlokán olvashatók. 

Néhány szó a káplánszükséghez. 
Az egyház, mely míg bővében volt, segéd-

lelkészeit szívesen bocsátotta oly munkakörbe , 
hol ha nem is voltak lelkészek épen, de az egy-
házi élet ébren ta r tása által az egyháznak igen 
jó szolgálatokat tettek, a beköszöntött káplán-
szükségben visszakéri embereit . 

így esik, hogy lelkész-tanáraink száma — 
sa jnos ! — folyton csökken, főúri családokhoz 
theologiát végzett nevelökkel nem szolgálhatunk, 
s ha jól tudjuk, előbb-utóbb sor kerül a tanító-
káplánságok megszüntetéséről szóló indí tványra is. 

Ha már lelkészképesítóssel bíró emberein-
ket oly terekről kell visszavonnunk, hol hatá-
rozott missziójuk volt ós v a n : előttünk épen 
nem látszik közönyösnek, hogy a visszavonulók 
milyen sor rendben hagyják el a fentemlített 
x>veteményes kertek«-et . S ennek megítélésében 
az a kétoldalú szempont vezet, hogy eme segéd-
lelkészeink azt a tér t hagyják el először egy-
részt, a hol munkásságuk eredményét az egyház 
legkevósbbó látja, másrészt, a mely lelkészi kép-
zet tségüket legkevésbbé viszi előre. Ellenben, ha 
egy ilyen haszontalan t é r egyöntetű odahagyá-
sával a káplánszükség megszűnnék, a másik két 
positio megtar tását javallnók. 

Segédlelkészeink közül a jelenben a tanító-
káplánok vannak legnagyobb számban, kik nem 
a szorosan vett lelkészi munka közben fárad-
nak. Nevelő ós lelkészjellegű t aná r megközelítő-
leg ós összesen sincs annyi, mint lelkésztanító. 
A lelkészi pályán kívül tehát itt munkálha t ják-e 

legjobban egyházunk javát és saját továbbkép-
zésüket i f jaink? Vizsgáljuk csak közelebbről. 

A taní tókáplán elemi iskolai taní tást végez 
s a mellett a lelkészi teendőkben is segédkezik. 
Megfelelhet-e becsülettel kö te lességének? Theo-
logusainknak van ugyan tanítói képesítésük, de 
azért alig merném állítani, hogy az a heti pá r 
óra paedagogiai s tudium két éven át, meg a 
tanítóképesí tő vizsgálatra való készülés épen olyan 
jó gyakorlati tanítókat nevelne belőlük, mint a 
rendes tanítóképzés. Ezt igazolja a tapasztalat , 
mer t — legalább én úgy hallottam — hogy 
a taní tókáplánok iskolái nagyon sok kívánni 
valót hagynak hátra. Azt pedig, hogy az elemi 
iskolai t ananyag elvégzése mellett az egyházias-
ságra, a hit tan tan í tására nagyobb gondot tud-
nának fordítani, én legalább is nem hiszem. 

S másrészt igaz, hogy a rendesen még jó 
erőben levő lelkésznek jó segítség a tanítókáp-
lán, de vájjon a taní tás ós gyakorlat i lelkósz-
kedés mellett rá ér-e a káplán a saját tovább 
képzésére? s az elemi iskolai oktatás nyujt-e 
a lkalmat arra, hogy a taní tókáplán fejleszsze lel-
készi képzet tségét? Aztán meg az a tudat is, hogy 
nem saját és hivatásszerű munkakörében dolgo-
zik, a fiatal ember t nagyon elkedvetleníti. 

Szóval a taní tókáplánságok megszüntetésé-
ből hitem szerint egyéb baj nem származhatik, 
mint hogy egyrészt a lelkészek visszakapják egész 
munkakörüke t , a falusi gyermekek rendes képe-
sítésű tanítóktól jobb oktatás t nyernek, s végül, 
hogy a segédlelkészek megszabadulnak egy ke-
rékkötőtől, mely őket tu la jdonképen pályájukon 
való e lőhaladásukban akadályozta, megkötöt te a 
nélkül, hogy valami előnyt, hasznot hozott volna 
aká r reájuk, akár az egyházra nézve. 

Épen azért a taní tókáplánságok eltörlésére 
vonatkozó indítvány nap i rendre kerülését mi — 
részünkről — örvendetesnek tar t juk. E szabály-
nak is azonban meg vannak a maga szükség-
szabta kivételei s ezek az olyan helyek, hol az 



egyházközség lelkészt ós tanítót külön-külön nem, 
csak egyesítve képes eltartani, s azok a mos-
toha sorsú szegény lelkészeink, kik mellé — 
koruk, egészségi állapotuk miatt — káplán ok-
vetlen szükséges, de fizetni nem képesek. Egye-
dül ilyen körülmények között véljük helyesnek 
a tanítókáplánság további fentartását. 

Theologusaink neveltek nekünk egyh azias 
főurakat. E tény alig tagadható. A közelmúltban 
egyházunk életében azok a főurak játszottak 
vezérszerepet, kiknek családjánál hagyományos 
volt a ielkés/képzettségű nevelő. S nem egy fő-
úri házat látunk még most is, hol a családdal 
együtt ól az öreg, tisztességben megőszült nevelő, 
ki a maga némaságában is mintegy élő tilalom 
ar ra inti, hogy megemlékezzél a te egyházadról! 
Annál fájdalmasabban esik, hogy a fennálló káp-
lánszükségben már nem egy főúri család volt 
kénytelen másfelé nevelő után nézni, minthogy 
végzett theologust nem kaphatott. 

Peclig talán nem kell bizonyítanom, hogy 
épen egyházunkban mennyire szükségünk van 
egyházias világi vezórelemre! S bizony n e m h i á b a 
borul el a szemlélő, ha látja, hogy főuraink 
vallásossága, buzgósága csökken. Itt hivatása van 
a theologusnak olyan, melyet más módon helyre 
nem pótolhatunk. Avagy olyan erős egyházunk, 
hogy nincs szüksége a világi, vagyonosabb elem 
támogatására ? 

Segédlelkószeinknek az előkelőbb családok-
nál való megfordulása más oldalról is szükséges. 
Theol. akadémiánkról alig lehetne azt állítani, 
hogy theologusainknak társadalmi nevelést adna. 
A theologus az akadémián töltött négy óv alatt — 
a legatiókat kivéve — társaságban alig fordul 
meg. Pedig, ha igaz az, hogy a lelkész a hely-
ség társadalmának vezetője, vagy legalább is 
annak kellene lennie, méltán megkövetelhető, 
hogy lelkészeink némi társadalmi jártassággal 
rendelkezzenek, hogy ne vonják magukra azok-
nak, kik között megfordulnak — legjobb esetben 
is — jóakaratú mosolygását, vagy ne legyenek 
kénytelenek visszavonulni, elzárkózni helységük 
társadalmától. A nevelőség a főúri körökben való 
élet ezt az oldalát megadja a fiatalnak, mert 
egyrészt kellő szerénységre szoktatja, másrészt 
meg minden körülmények között bizonyos fokú 
társadalmi műveltséget s látkör szólesbülóst nyújt 
neki, hogy nem lesz szánalomraméltóan szegle-
tes, ha idegen körben kénytelen megfordulni. 

A református egyház vagyonának legalább 
felét középiskoláira áldozta. Ezek — úgymond 
a régi hagyomány — az egyház »vetemó-
nyes kertjeia. S mégis ha középiskoláinkból 
kikerülő ifjúságunk egyháziasságát, vallásosságát 
a hozott áldozattal mérlegbe vetjük, az áldozat 

úgy nagyságra, mint súlyra szomorúan felül-
múlja az eredményt: az ifjúság vallásosságát. 
Tanárok fizetése, korpótléka, íizetósfelemelóse, 
nyugdíjjárulókai, az iskola fen tartása, legalább a 
mi viszonyaink között, horribilis összegeket emész-
tenek fel s a tőkének kamata megdöbbentően 
csekély. 

Az egyháziasság csökkenését, az egyháziat-
lanság fellépését középiskoláinkban a lelkész-
tanárok számának apadásával kell oksági vi-
szonyba hoznunk. De sőt fennáll az a legalább 
is sajátságos körülmény, hogy azok, a kik e téren 
befolyással rendelkeznek, a befolyásukat nem arra 
használják, hogy az ilyen tanárokat előnyben ré-
szesítsék, de sőt ellenkezőleg. Tanárok kerülnek 
be középiskoláinkba, kiknek fogalmuk sincs arról, 
mi a protestantizmus és nem is lehet, mert nem 
abban nőttek fel, pedig azt csupán egy ember-
élet. árán lehet megszerezni s azok, kiknek theo-
logiai képzettségük elég garantiája egyháziassá-
guknak, mellőztetnek. 

Valóban, ha valahol, itt nem kell sajnálnia 
az egyháznak nélkülözhető segócllelkészeit. Sópen 
azért theologiát végzett ifjainknak nem akadályt 
kell gördíteni ama szándékuk elé, hogy közép-
iskolai tanári képesítést szerezzenek, de sőt le-
hetőleg segíteni kell őket ebben. így egyházunk-
nak is használnak, saját képzettségüket is előbbre 
viszik. 

íme röviden ezért szeretnők a tanítókáplán-
ságok eltörlését. Más fontosabb, életbevágóbb 
mezőkre is jutna emberünk, s a káplánoknak 
se látnók szűkét. 

Legifj. Szász Béla. 

Vegyesházassági statisztika. 
Az országos statisztikai havi közlemények 

e napokban megjelent május havi füzete szerint 
élve született május hóban: 53,430; halva: 1,211. 
Elhalt 7 éven alul: 18,235; 7 éven felül: 18,375, 
összesen: 36,610, népszaporodás: 16,820. Házas-
ság köttetett: 12,922, ebből vegyesházasság: 1,372, 
%-ban: 10,61. Ág. hitv. ev. tiszta házasság: 854. 
Ev. ref. tiszta házasság: 1,240. 

Azon 137 vegyesházasságból, hol a vőlegény 
róm. kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés 
szerint 22 esetben az apa, 10 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 
12. Megegyezés nem létesült 105 esetben. Azon 
146 vegyesházasságból pedig, hol a vőlegény 
ág. h. ev. és a menyasszony róm. kath., meg-
egyezés szerint 14 esetben az apa, 44 esetben 
az anya vallását fogják követni a gyermekek. 
Veszteség: 30, megegyezés nem létesült 88 eset-
ben. Azon 121 vegyesházasságból, hol az egyik 



fél ág. h ev., a másik fél más vallású, 17 eset-
ben létesült megegyezés, melyből 11 esetben 
más vallást, 6 esetben az ág. h. ev. vallást fog-
ják követni a gyermekek. Veszteség: 5, megegye-
zés nem történt: 10 \ esetben. Ezen esetekben 
veszteségünk a gör. kel. egyházzal szemben 2, 
az ev. ref. egyházzal 9; nyereségünk pedig a 
gör. keleti egyháztól 1, az ev. ref. egyháztól 2, 
a zsidó hitfelekezettől 3. Egy felekezetnélküli 
vőlegény lépett házasságra ág. h. ev. menyasz-
szonynyal, hol megegyezés nem történt. 

Azon 217 vegyesházasságból pedig, hol a 
vőlegény róm. kath., a menyasszony ev. ref., meg-
egyezés történt 59, melyből 34 esetben az apa, 
25 esetben az anya vallását fogják követni a 
gyermekek. Veszteségünk: 9. Megegyezés nemléte-
sült 158 esetben. Azon V80 vegyesházasságból, 
hol a vőlegény ev. ref. ós a menyasszony róm. 
kath., megegyezés létesült 103, melyből 22 eset-
ben az apa, 81 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 59. Megegye-
zés nem történt: 177 esetben. A 197 más val-
lású vegyesházasságból, hol az egyik fól ev. 
ref., a másik fél más vallású, 23 esetben létesült 
megegyezés, melyből 9 esetben más vallást, 
14 esetben az ev. ref. vallást fogják követni a 
gyermekek. Nyereség: 5. Megegyezés nem létesült 
174 esetben. Ezen esetekben az ev. ref. egyház 
nyeresége a gör. katholikus egyháztól 2, a gör. 
keletitől 3, az ág. h. ev. egyháztól 7, az izraelita 
hitfelekezettől 2. Vesztesége a gör. katholikus 
egyházzal szemben 5, az ág. h. ev. egyházzal 
szemben 4. 

A róm. kath. egyház a két protestáns egy-
háztól fent jelzett hódításon kívül a 263 nem 
ev. vagy ref., de más vallásúval kötött vegyes-
házasságból vesztett 5. részére pedig biztosítta-
tott 22 esetben a gyermekek vallása, nyeresége 
tehát itt is 17. Megegyezés nem létesüli: 236 eset-
ben. Vesztesége a gör. kath. egyházzal szemben 2, a 
gör. keletivel 3. Nyeresége a gör. kath. egyház-
tól 7, a gör. keletitől 6. az izraelitáktól 9. 

Feltűnő az unitáriusoknál, hogy a vegyes-
házasságoknál a gyermekek vallására nézve egy-
általában nem egyezkednek s így som nem nyer-
nek, sem nem veszítenek. 

Röviden Összefoglalva a május hóban kötött 
vegyesházasságoknál az ág. h. ev. egyház vesztesége 
a róm. kath. egyházzal szemben 42. más hitfele-
kezetekkel szemben vesztesége 5, összes vesztesége: 47. 
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath, egyházzal 
szemben: 68, más hit felekezetektől nyeresége 5, ösz-
szes vesztesége tehát: 63. 

A f . évi öt hónap alatt létrejött vegyesházas-
ságoknál az ág. h. ev. egyház vesztesége 147; az ev. 
ref. egyáz vesztesége 252, 

Korai még tehát Pokoly József úrnak e lap 
24-ik számában e tárgyban megjelent, különben 
tanulságos cikkében azon állítás, hogy a vesz-
teség mellett egyedül az ev. ref. egyház hódított 
a más hitfelekezetekfői, ezek pedig senkitől ;majd 
az óv végén, mikor tisztán kiállítjuk az egyes egy-
házak nyereség ós veszteség-számláját, lesz alkal-
munk erről szólani; ma az öt havi hiteles adatok 
alapján kétségbevonhatatlan tény az, hogy az 
1868. óvi L1II. t.-c. eltörlése s az új egyház-
politikai törvények életbeléptetése folytán minden 
vonalon egyedül a róm. kath. egyház hódít, s 
különösen a zsidó hitfelekezet s még inkább a 
két protestáns egyház roppant sokat veszít. Váj-
jon meddig akarunk mi protestánsok még veszí-
teni?! Alkalmas és mindenekelőtt fontos ós sür-
gős ez a tárgy a nemsokára tar tandó egyház-
megyei és kerületi gyűlések számára. 

Kassa. Homoki István, 
ev. lelkész. 

A lelki átöröklés. 
— Ismertetés és szerény megjegyzések. — 

>A lét kérdésének kell az elsőnek 
lenni minden mások előtt, e kérdésnek: 
honnan ? mi? hova? s e kérdések megol-
dását egy életben, nem egy könyvben kell 
keresnünk«. Emerson. 

III. 
Áttérünk egv másik fontos tételre — a mely felál-

lított axiómájából ugyan önként következik — midőn a 
nevelés csekély, vagy semmi befolyását hangsúlyozza a 
lelki élet terén. 

Szó sincs róla: ha kész anyagot, képességet örök-
lünk s e képesség maga a lelki élet, akkor megvan minden. 
Ha nem öröklünk, akkor semmiből semmi sem lesz. 

És ha »az átöröklés, a determinizmus egyik leg-
állandóbb nyilvánulása«, s aztán »a jellem nemcsak át-
ruháztatik, hanem szükségképeni produktuma az átörök-
lésnek, a mely azt ízről-ízre lassú, öntudatlan, szünetlenül 
fölhalmozódó munkával építi föl«: akkor csakugyan »az 
az ember, a ki ősei gondolkodás- és érzésmódját örökli, 
bensőleg késztetve van úgy akarni s következéskép csele-
kedni, mint azok*. 

Igv aztán a faji determinizmussal szemben, némileg 
csak szóbeszéd az erkölcsi érzület ellenálló ereje, szabad 
akarat, felelősség, bűn, beszámithatóság, büntetés, lelki-
ismeret stb, mely erkölcsi tulajdonok, követelmények alap-
jai az ember együtt élhetésének s minden társadalmi 
létezhetés fundamentumai. 

Szerintünk legalább, kik szeretünk és óhajtunk az 
evangéliumon, mint sziklafündamentumon, építeni. 

És e nagy elvek, e drága örökségek megérdemlik, 
hogy a nagynevű szerzővel szemben, elmondjuk nagyon 
is csekély észrevételeinket, támogatva nálunk nagyobb 
emberek helyeslésével. 



A mi a nevelés befolyását illeti, szükséges mindenek-
felett, hogy tisztába jöjjünk lehetőleg a sző tartalmával. 

Nevelni olyan valamit lehet, a mi tényleg megvan 
nálunk, bennünk. Hogy tehetségeket öröklünk, ez tény. 
E tehetségek magukra hagyva, az átöröklés minden ereje 
mellett is, maradnak ott, a hol átöröklődtek. S szerzőnk 
bizonyára tülmerész állítást kockáztat, midőn azt mondja, 
hogy >a legtöbb híres ember életrajza azt mutatja, hogy 
a nevelésnek rájok nézve vagy semmi vagy csak káros, 
legtöbbnyire kevés befolyása volt«. Felhozott példái, a 
híres hadvezérek, nem bizonyítanak mellette, mert hogy 
valakiben korábban kifejlődnek tehetségei, az átöröklés 
mellett azt is bizonyítják, hogy jó iskolában voltak. Emer-
son. »Az emberi szellem képviselői* című művében, a tudás 
körének hatféle irányát mutatja be leghíresebb képvise-
lőinkben s ez igazi képviselőké: Plató a bölcsész, Schweden-
borg a mystikus, Montaigne a skeptikus, Shakespere a 
költő, Napoleon a világ embere, Goethe az író — mind-
annyi tanúbizonyságok a mellett, hogy az öröklött láng-
észnek is nagy szüksége van a növekedésre, ama fontos 
tényezők behatására, melyek következtében a bennünk 
levő lelki erők kifejlődnek. 

Az egészen természetes dolog, hogy növekedést nem-
csak az iskola, és nem mindig annak módszere ad; sőt 
azt magunk is megengedjük, hogy az iskolai tanítás nem 
mindenben kedvez a határozott irányú tehetség kifejlődé-
sének, midőn unalmas egyformasággal egyszerűen holt 
anyagokat raktároz az emlékezet számára ideiglenes tudá-
sul. Hiszszük és valljuk Ribot-val, hogy a »nevelés a szó 
pontus és teljes értelmében nem csupán szüleink és tanítóink 
útmutatásából áll: hanem az erkölcsök, vallásos nézetek, 
olvasmányok, a társalgás, a melyet folytatunk vagy végig-
hallgatunk, megannyi néma befolyások, a melyek hatással 
vannak a lélekre, miként a rejtett érzéki ingerek a testre, 
is hozzájárulnak neveltetésünkhöz, vagyis ahhoz, hogy 
bizonyos megszokásokra tegyünk szert«. 

Nevelés és tanítás — két különböző dolog, s míg 
a tanítás— fájdalom! — igensokszor hiábavaló időpazarlás 
s a legjobb iskolai bizonyítvány mellett is lelki üresség 
és gyámoltalanság, addig a nevelés, mint az öröklött jó 
hajlamok, tehetékek izmosodására irányított és fegyelme-
zett gyakorlat, vagy a rossz hajlamok gyengítését, erőtle-
nítését célzó ellenállás, a legáldásosabb munka és legdrá-
gább kincse az életnek. 

Bizonyára minden komoly gondolkodó emberbarát, 
lelki fájdalommal szemleli, hogy manapság, nevelés alatt, 
úgy a szülők, mint a növendékek legnagyobb része, azt 
a néhány évi iskolai életet érti, melynek vége és ered-
ménye bizonyos hivatal javadalma, könnyű kenyér, mutatós 
életmód, holott igaz valójában minden növelés és tanulás 
célja a testi és lelki erők növekedése, emez erők célszerű 
foglalkoztatása által: erős izmok a testben, fegyelmezett, 
boncoló értelem, a bennünk és kívülünk működő erők 
oksági viszonyának keresése, felhasználása, okos munka 
minden téren s ennek eredményeként, gyöngéd, bizó, nyu-
godt kedély. Ezt fejezi ki a Jézus mély értelmű, gyönyörű 

intelme: »keressétek először istenországát, annak igazsá-
gát, a többiek Önként megadatnak«. 

Ilyen irányú és rendszerű nevelésről, joggal várjuk 
és reméljük, hogy az öröklött lelki tulajdonokat, mint az 
emberi igaz életre tartozó beruházásokat, nagy kamattal 
jövedelmezteti, igaz bolodogságunkra, és a társadalom 
előhaladására. Ily irányú és rendszerű nevelés, a bennünk 
levő rossz hajlamokat is legyűri s mint Shakspere mondja : 

Képes a természet bélyegét kicserélni mintegy a szokás, 
lebírni 

Az ördögöt, vagy csudahatalommal kidobni. 

De a determinizmus elve sivár, teljesen inproduktiv, 
minden nemes gondolatot, érzést gyökerestől kitépő s vagy 
anarkiára vagy üres, élősködő cinizmusra vezet. 

És hála Istennek, nem is igazság. Egyéni nézet, 
egyéni felfogás lehet legfelebb is, a mely egyéni nézet 
ellenében, még nagyobb súlyú egyéni nézeteket lehet állí-
tani s elvégre is minden becsületes érzés tiltakozni fog 
az ellen, hogy a különböző bűnök és gonosztettek a de 
terminizmusban mentséget találjanak. 

Úgy látszik, hogy Bibot is érzi e tan sivárságát és 
odavetett nézetekkel, feltevésekkel, szelídíteni óhajtja. De 
a logika — logika marad s a ki a-t mond, b-ét is kell 
mondania. Ha egyszer kimondjuk, hogy lelki életünk té-
nyei: izom-működés, vak ösztön és semmi más — akkor 
csakugyan ez a helyes következtetés: »az öröklés tehát 
teljes determinizmus. Általa az okozat és ok széttéphe-
tetlen láncolatában érezzük magunkat: általa törékeny 
személyiségünk a dolgok végső okaihoz fűződik, a kény-
szerűségek végtelen láncolatában*. 

Ennek ellenében, mintegy kiengesztelődik erkölcsi 
érzetünk, midőn emlékezetbe idézzük, egy tudományos 
világkongresszusnak megállapodását, az öröklőit bünösségi 
hajlamra s annak erejére nézve. A párisi kiállítás alkal-
mával 1889-ben, az igazságügyminiszter elnöklete alatt 
nyilt meg a világ minden tájékáról begyűlt kriminálisták 
tanácskozása, s a megjelent tudósítás szerint: »a kon-
gresszuson annyit elismertek, hogy a szervezetben lehet 
fogékonyság a bűnre, de a fogékonyság nem nyilatkozik 
láthatóképen, határozottan és hogy nagyon ritka esetben 
legyőzhetetlen; azt is elismerték, hogy a koponya és a 
többi testrészek rendellenességei sokkal gyakoriabbak a 
gonosztevőkön, mint a- becsületes embereken. A miből az 
következik, hogy nincs gonosztevőtypus, hacsak nem a 
hétköznapi értelmét veszszük a typus szónak, hanem inkább 
van bizonyos bünösségi atypia; vagy más szóval, hogy 
a gonosztevő kétszeresen ki van közösítve: kiközösítettje 
a természetnek és a társadalomnak. A legtöbb szavazat 
a mellett a nézet mellett látszott egybegyűlni, hogy a bű-
nöst nem tekinti olyannak, mint a kiben újra érvényesül 
az ősi vadság, nem újonnan elvadultnak, hanem olyan-
nak, mint a ki többé-kevésbbé öntudatlan, meg nem ér-
tett beteg. 

Moset, némely adatok közlésével, a melyeket a pá-
risi javító intézetekben való orvosi gyakorlata közben 



szerzett, szintén kézzelfoghatóvá tette a bűn keletkezését, 
a melyet nem ott kell keresni, az emberelőtti őseinkről 
ránk maradt, rejtőzött jegyekben, hanem keresni kell any-
nvi szülő megfejthetlen hanyagságában, a kik elhagyják 
gyermekeiket. Ki hinné, hogy az említett intézetekben, 
1874-ben 390 gyermek közül 273-at nem látogatott meg 
a szülője; 1884-ben pedig.259 közül 177-et nem keresett 
fel sem apja, sem anyja! A teljesen vagy erkölcsileg el-
hagyatott gyermekek száma napról-napra növekszik, mint 
a statisztika bizonyítja. 

S ezek után ott keresné valaki a bűntények szapo-
rodásának titkát, a járomcsont kiállóságában, a nyakszirt-
csont mélyedésében, vagy az orrnyilás alakulásában ?! 

így a tudósítás. 
Hozzátehetjük, hogy a családi élet lazulása, ledér 

színházak, orfeumok, kávéházak, korcsmák, szóval min-
den oly gonosz helyek és tűrt intézmények, melyek az 
ember érzéki természetére, ingerlőleg hatnak, s a melyek 
tisztán üzleti érdekből türetnek meg a hatóságok által, 
mint annyi bűn és nyomor költő-fészkei: ezek köz tapasz-
talat szerint sokkal nagyobb erővel nyilvánulnak a bűn 
elkövetésénél, mint az átöröklés determinizmusa. 

Mert a világ törvénye Ribot szerint is, az előhala-
dás. Előhaladni pedig erkölcsi erő nélkül képtelenség. S 
ez az erkölcsi erő, midőn teljes mértékben áramlik akár 
egyes kiválóbb emberekből, akár egyes korszakokban égi 
tűzként gyújtja hevületre a sziveket, nincs oly faji deter-
minizmus, mely ellent tudna állani. Erre sok példa van 
a történelemben s Ribot emlékezhetett volna saját hazá-
jából, a többek közt. Colbert idejére, a kinek hatásáról 
ily jellemzést olvashatunk: »A legbékésebb socialis forra-
dalom által, negyed század alatt, nemzetét és hazáját a 
maga képéhez tette hasonlóvá s átalakította Franciaor-
szágot úgy, hogy a hűbéri szellem csakhamar tarthatat-
lannak bizonyul, s e miatt előbb-utóbb azzá kell lenni 

.a korlátlan monarkiának is. A munka szellemének fel-
ébresztése s útba indításával akkora lökést adott Colbert 
a francia középosztálynak, hogy az egy század múlva 
felébe került az absolutismusnak: leverte a hűbéres álla-
mot úgy a gazdasági, mint a politikai téren s egy nagy 
forradalom fel forgatásait túlélve, megmenté a hajótörésből 
Franciaországot, mert az egyenlőség és szabadság eszmé-
nyi alapján új fejlődést tett lehetővé. 

Igazi nagyság, mint valamely villany-battéria, egész 
a végtelenig terjeszti, vagy terjesztheti önnön lényének 
szikráit. Colbert szelleme, miliárd részre osztva, csakugyan 
közöltetett nemzetével*. 

Sajnos, a francia nemzet legújabb bölcsei, nem na-
gyon bíznak a Colbertek millió részre osztható szellemé-
ben. Nekik inkább determinizmus kell, mentségül és meg-
nyugvásul. S ha baljóslatú hangok emelkednek, a grand 
nation, könnyű kedélylvel megy a maga útján. 

S még sajnosabb, hogy mi magyarok még mindig 
a francia mintákat szeretjük s például a magyar anyák, 
az ő családi Lapjokban, legközelebb is egész komolyan 

tárgyaltak azon kiváló neveléstani tárgy felett: magdzzáli-e 
a szülök gyermekeiket, vagy tegezzék? 

Végig gondolva az elmondottakon, nem mondhat-
juk, hogy hiábavaló munkát végzett, ki a Ribót művét 
magyarra fordította. Gondolkozási anyagul, megérdemelte 
a fáradságot. A kérdés oly nagy, hogy nem lehet felette 
eléggé vizsgálódni, kutatni, de végtelenül sok anyagot kell 
még összehordani, a legtürelmesebb és szorgalmasabb 
megfigyelés alapján, még némi fundamentumos köznézet 
alakulhat e tárgyban. 

»A humanitás szelleme, a történelem helyes szem-
pontja — mondja Emerson. A szerves természet rendel-
tetése tökéletesbülés s ki mondja meg annak határát? 
Az ember hivatása: uralkodni a chaosz felett; a míg él, 
hinteni minden irányban a tudás és dal magvait, hogy 
égalj, gabona, állat, ember szelídüljön s a szeretet és 
jótét vetése sokasodjék.* 

Vagy a mit a mi szín-Aranyunk még szebben fe-
jez ki: 

»Bölcs Isten, a ki rendel, 
Az ember tiszte, hogy legyen 
Örömben, búban — ember.* 

Andrássy Kálmán. 

I S K O L A Ü G Y , 

Egy amerikai psyehologus a nevelés 
elméletéről. 

A New-Yorkban szerkesztett Edueational Review 
tanügyi folyóirat mult száma egy tanulmányt közöl Dewey 
tollából, a ki a filozófia tanára a chicagói egyetemen. 
Deweynek a psvchologia terén kifejtett munkálkodása 
nagyon jól ismert Amerika és Anglia tudományos körei-
ben, de az csak a legntóbbi években lett köztudomású 
dolog, hogy ő a psychologiának az iskolai gyakorlatba 
való bevitelére kezdette irányítani figyelmét. A jelzett tanul-
mány egy külön irányban kifejtett vizsgálódásainak ered-
ménye. A következő fejtegetés mutatni fogja az ő gondo-
latmenetét: 

Az a szokás, hogy különbséget teszünk az oktatás 
tárgya, vagy anyaga és módszere között: hasznos ugyan, 
de könnyen tévútra vezethez. Az a nézet, hogy míg az 
utóbbi meghatározható psychologiai szempontokból, azaz 
a gyermeki lélek természete által: az előbbi elválaszt-
ható a társadalmi vagy logikai szempontoktól, távol a 
psychologiától. Az ilyen álláspontnak nem lehet jogosult-
sága; mert azt hirdeti, hogy »itt, hogy, hogy nem, foly-
tonossághiány van a lélek munkálkodásai s azon tárgy 
között, a melyikkel épen foglalkozik*. »Ez a dualizmus 
a nevelés terén a psychologiai elemet üres testgyakorlattá 
változtatja át. Ez bizonyos különböző képességeknek 
nagyobb formai kiképzését eszközli, melyeket észrevevés-
nek, emlékező-tehetségnek, ítélő-képességnek nevezünk, s 



a melyek léteznek és működnek, önmaguk által, a tárgy-
gyal való szerves vonatkozás nélkül.* És tovább a mód-
szert nagyon alantas térre vezeti le, a föltalálásnak egy 
magyarázatára szorítkozván, a melyet tapasztalat szerint 
hasznosnak szoktunk találni. 

Aztán, mi a mi kitűzött célunk a tanulmányok ezen 
vagy amaz ágának a kiválasztásában? E kérdésre a leg-
nagyobb fontosságú feleletet dr. Harris adta meg a tizen-
ötös-bizottságról szóló jelentésében: ő a tanulmányok 
mindenik ágát elválasztaná a szerint, a mint a társa-
dalmi életnek egyes tipikus vonását viseli magán, vagy 
eszközöket nyújt ennek az életnek a fenntartására. 

A mennyire lehet, e felelet ajánlatos, de nem teljes, 
és teljesen figyelmen kívül hagyja a psychologiai elemet, 
azaz azt a módot, a mely szerint az ismeret munkálkodik 
a gyermeki lélekben. »A földrajz nem csupán tényeknek 
és elveknek foglalata, a melyek önmagokból kifolyólag 
osztályozhatók és vitathatók; azt a módot is magában 
foglalja, a melyben az egyén gondolja vagy érzi a világot.« 
A földrajz a gyermekre nézve, épen azért, mert gyermek, 
nem az, a mint nem is lehet az. a mi azon egyénre 
nézve, a ki a tudományos értekezést írja. Ez utóbbinak 
pontos tapasztalatokkal kell bírnia, s épen az az oktatás 
problémája, feladata, hogy az előadottakat az előbbiek 
gondolatkörébe illessze. »Nem az a kérdés, hogyan tanul-
jon a gyermek földrajzot, de mindenek fölött első sorban 
az a kérdés, hogy milyen földrajz való a gyermek szá-
mára. A földrajz, természettan stb. nem objecliv valósá-
gok, hanem a tapasztalat eredményei. Ha mi figyelmen 
kívül hagyjuk ezt a tapasztalatot, a mely egy tényező a 
gyermek kifejlődésében: akkor mi összecseréljük a meg-
lett ember ismeretkörét a gyermek ismeretkörével. Szerin-
tünk az ismeretek oly sok ágának nevelési becse nem 
csupán annak lehetőségétől függ, hogy azokat a gyermeki 
elme, mint objectiv tényezőket jól felfogja s nem is azon 
képességüktől, hogy a múló érdeklődést felkeltsék, hanem 
hogy megfelelők legyenek a gyermek saját tapasztalataival. 

Rámutatunk most arra a módra, a mely szerint a 
nevelés feladata elérhető. Első sorban, ki kell terjeszte-
nünk figyelmünket a gyermek ismeret-készletére s ezt 
nem csak mint értelmi tényezőt kell tekintenünk, hanem 
mint az ízlésnek és érzelemnek a jeleit is. Másodsorban 
megmagyarázzuk e jelenségeket, az érdeklődésnek e nyil-
vánításait, annak előrebocsátásával, hogy ezek fognak 
vezetni, vagy vezethetnek az érett férfi korban. Itt az 
oaztályozott ismeretek objektív logikai alakjának meg 
vannak a saját hasznai. A földrajz kifejlett módszere a 
gyermek első iparkodásainak eredménye a méretek felfo-
gását illetőleg; ezt az eredményt mi nem valósíthatjuk meg 
azáltal, hogy az oktatás segítségével az ő ismeretkörébe 
tudományos földrajzunkat illesszük bele, a nélkül, hogy 
a gyermek maga fáradoznék. Távol legyünk ettől; a kerek, 
kifejlett tudomány csupán egy előkép arról, hogy miként 
lehetne akkor, ha a mag a szemünk előtt fejlődnék, töké-
letes növénynyé. 

Harmadsorban aztán, megállapítjuk az oktatás ágait, 

mégpedig tekintettel úgy a gyermek tapasztalataira, mint 
a meglett férfikor teljes ismeret-készletére. 

Két ellentmondó tévedés van, a mitől tartanunk 
lehet. Az első azon tanítók és tudósok részéről következ-
hetik be, a kik nem veszik kellő figyelembe a gyermeki 
tapasztalás természetét, a mely oly teljesen különbözik az 
övéktől: a második a gyermekkor azon rokonszenves ba-
rátja részéről, a ki a gyermek átmenőleges érdeklődéseire 
hivatkozik, mintha ez volna a cél az eszköz helyett. »Ez 
azért van, mert e munkálkodásnak szükségessége, a holt 
objectiv tényezők átalakítása abban áll, hogy úgy tekint-
sük azokat, mint gondolatokat, érzelmeket, szóval az egvém 
élet nyilvánulásait, melyeket mi igazolunk, azt mondván, 
hogy itt egy psychologiai jelenséggel állunk szemben*. E 
szempont tagadása zavarokra vezetett a pedagógiai elmé-
letben; a gyakorlatban pedig a tanítónak nem maradt 
hátra egyéb, mint vagy követni a történeti példát és gya-
korlatot, vagy »alárendelni az abstrakt és alaki dolgot az 
élő és egyéni dolgoknak*. 

Ez a foglalata a Dewev professzor tanulmányának, 
melyet fontosságánál fogva nem lehet eléggé kiemelnünk; 
Dewev ellenmondásba keverődik nemcsak az elmélet em-
bereivel, a kik vonakodnak tanításukat általában minden 
elvre kiterjeszteni, de azokkal is, a kik azt gondolják, 
hogy egy új, megállapodott tanfolyamot teremtenek az 
észbeli képességek egyensúlyba hozása által. Az elmélet 
hívei legnagyobbrészt abban a nézetben vannak, ez vagy 
amaz a tudomány értéke a »szak*-ja szerint becsülhető 
meg, azaz vélt képessége révén, az okoskodás, képzelem 
vagy hajlam fejlesztését illetőleg. Általában ezt a tant 
hirdetik Angolországban és csak .James Ward, cambrid-
gei egyetemi tanáraz egyetlen ember, a ki nincs vele kibé-
külve. Most azonban, a Herbart-féle elméletek indultak ro-
hamosabb terjedésnek, s ezek különösen arra irányulnak, 
hogy lerontsák a psychologiának és magyarázóinak jogo-
sultságát, a nevelés szent nevében. John Dewev nem vallja 
ugyan magát nyiltan a Herbart követőjének, de az világos, 
hogy tanítása ugyanazon irány felé halad. Igen érdekes 
dolognak Ígérkezik, megfigyelni a két, há nem három 
ellenséges tábor közti ellenmondás kifejlődését és ered-
ményét, mert ezek mindenike azt hangoztatja, hogy ő 
a psychologia nevében beszél. 

A londoni Edueational Times, a melynek révén 
értesítem olykor Lapunkat az újabb angol iskolaügyi kér-
désekről: ím a fentebbieket szemelte ki a John Dewey 
chicagói egyetemi tanár tanulmányából. Mint az angol 
tanügyi mozgalmakból általában, úgy az e kérdések érde-
kében írott cikkekből is szüntelenül az tűnik ki, hogy az 
angolok egyformán helyes irányban mozognak úgy is, ha 
gyakorlatról van szó, meg akkor is, ha a dolog elméleti 
oldala forog szóban. Az elméletnél olykor nagyon is mélyre 
bocsátkozunk a kérdés tárgyalásánál, a gyakorlatban pedig 
egymásután valósítják meg az eletre való intézményeket. 
Legközelebb az angol törvényhozásnak a gyermek-nevelést 
illető mozgalmairól értesítem e Lap t. olvasóit. 

I f j . Zsoldos Benő. 



T Á R C A , 

Csevegés a »logos«-ról. 
Divatos mondás ma napság, hogy a tudomány csődöt 

mondott. Ez azonban nem egészen igaz. Csak a filozófia 
mondott csődöt a tudományban. Félreismerhetetlenül be-
vallja ezt maga a modern filozófia is, mikor a saját szár-
nyait megnyirbálva, a maga működési körét a positivis-
musban a minimumra redukálja. 

És sajátságos, erről csak a vallástudomány nem 
akar tudomást szerezni. Mikor a filozófia határai minden 
tudomány, meg a filozófia terén is a legszűkebbre szo-
ríttattak: a vallástudomány akkor engedi neki a legsza-
badabb csapongást. Minden oldalról szigorű rendreutasítás 
hangzik a felhőjáró kis garázda felé, hogy maradjon meg 
a positiv alapokon; a vallástudomány pedig bámulatra 
méltó előzékenységgel kiveti a lábai alól az egyetlen posi-
tiv alapot, a bibliai kijelentést is, hadd repüljön kedvére 
a ködben! Ma már a systematika "theologia a keresztyén 
alapokról merőben leszakadt vallás-filozófia. Nincs bün, 
nincs büntetés, nincs könyörülő élő Isten, nincs megváltás, 
csak köd, homály és vizenyős frázisok. (Azt hiszem, szerző 
itt az úgynevezett »modern theologiá«-t érti Szerk.) 

De ebben ismét csak az a régi igazság nyert újabb 
bizonyságot, hogy a szabadság a tudomány dajkája s az 
igazság őre. Mert a mióta a dogmatika levált történeti 
alapjáról s merőben függetlenítette magát az üdvtörténeti 
tényektől, azóta szabadult ki a biblia is a Procrustes 
ágyából, melybe a régi jó filozófus kritikusok fektették. A 
vallás-filozófia megszabadult a bibliától, s a biblia a val-
lás-filozófiától. így most már remélhetjük, hogy a biblia 
irányában eddig észlelt elfogultság is meg fog szűnni s az 
elfogulatlan bibliai kritika a könyvek könyvét a hitelesség-
nek, igazságnak és bizományosságnak, eddig nem is remélt 
fényében állítja elénk; a merész röptű vallás-filozófia pedig 
megüresedvén, megszégyenülten, de meggvógyultan fog 
visszatérni egyedül észszerű positiv alapjára. 

Ennek a jobb kornak hajnala már dereng, bár sokak 
előtt még mindig a tübingai köpönyeg a legújabb újdon-
ság. De hát mind hiában, a tübingai iskola megtette köte-
lességét, a tübingai iskola elmehet. Nem lehet célom ily 
rövid keretben ez iskola jelentőségét vázolni, röviden csak 
azt jegyzem meg, hogy maradandó érdeme az, hogy a 
keresztyénségnek, mint történeti organismusnak a környe-
zettel való érintkezését és kölcsönhatásait kutatta, világo-
sította, s ez iránt az érdeklődést mindenkorra biztosította. 
De nagy hibája az, hogy ezzel meg nem elégedvén, az ab-
solut keresztyén eszmét is erőszakkal fejlődtette, s nemcsak 
az organismust, hanem annak absolut életelvét is az emlí-
tett érintkezésekből s kölcsönhatásokból származtatta. 

így kellett a Messiás eszméjének különböző fejlő-
dési fokozatokon átmenni magának Jézusnak lelkében, 
majd az őskeresztyénségben, ezért kellett a petrinismusnak 
a paulinismussal engesztelhetetlen, gyűlölséges háborút 
folytatni, ezért kellett az űjtestamentom legtöbb könyvének 

nem hitelessé lenni, ezért kellett a János evangéliumának 
még a paulinismusnál is magasabb fejlődési fokra emel-
kednie, ezért kellett az evangelium »ismeretlen« írójának 
legjobb akarata ellenére igazi modern értelemben vett 
vallás-filozófiát zengenie, s ezért kellett e könyvnek 170-ben 
vagy talán még később keletkeznie, és végül ezért kellett 
a »logos<-nak alexandriai demiurgost jelentenie. Mert ha 
véletlenül kitűnnék, hogy ez az evangelium már 80-ban, 
vagy — még elgondolni is szörnyűség — már 70-ben 
készen volt: hová lenne az apostoli kort messze túlszár-
nyaló fejlődési foka, s hová lenne a »logos«-nak modern 
vallás-filozófiai jelentősége? 

így növelték a kritikusok a zűrzavart és homályt 
az egyes bibliai könyvek körül, tisztán filozófiai tendentiá-
ból. A külső bizonyságokat semmibe sem vették, vagy 
elcsűrték-csavarták, belső bizonyságokul pedig azokat az 
eszméket hozták tel, melyeket ők maguk erőszakoltak 
bele az illető könyvbe. 

Erre az erőszakoskodásra most már nincs szükség, 
mert a biblia mondhat, a mit akar, a vallás-filozófusok 
is mondanak, a mit akarnak. így aztán a János evangé-
liuma is lassan-lassan kegyelmet nyer a kritikusok előtt. 
Az egyházi atyák irodalmának beható tanulmányozása 
mind jobban erősíti az érveket a hagyományos nézet 
támogatására. Csak néhány példát említsünk. 

Esdras apokalypsise. mely a Vulgatában Esdrás 
könyveihez soroztatott mint negvedik, a melynek kelet-
kezési idejét a tudósok körülbelül Kr. u. 95-re teszik, 
5, 18. vben így szól: . . . ac ne derelinquas nos. ut pastor 
gregem suum lupis, in manu malignorum. Ki venné észre 
a Ján. 10, 12-re való utalást: ó juaíküTÓc §é . . -ftsoopei 
RÖV XDXOV spxójJievov, %a\ átpírjai zá xpó/iorta . . . xai 6 Xóxoc 
ápTtáCsi aÖTá. . . Vagy IV. Esdr. 16, 39: Quemadmodum 
praegnans quum paritura est á nono mense partum suum; 
appropinquant hora partus ejus, ante horas duas vei tres, 
dolores circumeunt uterum ejus, et prodituro infante ex 
utero non tardnnt punctum unum. felesleges és indiskrét 
részletezéseivel nem plágiumnak ismerhető-e fel egyszerre 
a Ján. 16, 21-ből? 

Még egy példát. Római Kelemennek ez a passusa: 
Yvwrwaav a7ravm zá stb 7}. ozi aó el ftsóc pióvoc: xat 'iYjaoo? 
ypiazóz. teljesen megfelel Ján. 17, 3-nak: yLvil)oxooaiv as 
TÖV FJ.óvov áXvj'O'Svov •freöv %al 8v ánéazeikaQ 'I^aoőv -/piatóv. 

A ki több ilyen erősen bizonyító példát is akar 
látni, az nézze meg Resohnek a mult évben megjelent 
művét: Aussercanonische Paralleltexte zu den Evangelien. 
Viertes Heft. Ott megláthatja, hogy a régi egyházi atyák-
nál a János evangeliuma mily ismeretes volt s mily nagy 
tekintélyben állott. 

Resch azt is kimutatja kétségtelenül, hogy a legré-
gibb keresztyén úrvacsorai liturgiának, melyet a Philo-
theos Rryennios metropolita által 1875-ben felfedezett 
A i ő r z ö t t meg számunkra, s mely liturgia Kr. u. 
80—90-ben már használatban volt, alapjául a János evan-
geliuma szolgált, és pedig minden kétséget, kizárólag az 



irott evangelium. Minélfogva az evangelium keletkezési 
idejét 70—80-ra kell tenni. 

íme, az elfogulatlan történelmi vizsgálódás fényénél 
így vagyunk a külső bizonyságokkal. Hát a belsőkkel ? 
Erre nézve hadd szóljonResch idézett munkája: »A Jánosi 
evangelium benső önbizonysága mindenesetre olyan szemé-
lyiségül ismerteti meg szerzőjét, mint a ki oly fenséges 
szellemi nagyság, oly gazdagon teljes önálló történeti visz-
szaemlékezésekkel, oly biztos ismeretségben van minden-
nel, a mi Jézus személyére, környezetére és életsorára 
vonatkozik, oly mély bepillantást és szivének oly teljes 
odaadását tanúsítja a szeretett Mester iránt, a milyet csak 
valamely legkiválóbb ősapostoínál tételezhetünk fel«. 

íme így lett a tübingai iskola 170-jéből 70, s elvont 
filozófiai eszméket lantoló val'lás-filozofusából a hús és 
vér Jézust prédikáló ősapostol. És ha jobban megnézzük, 
így lesz a vallás-filozófusok által valósággal ohrotos-szá tett 
Xóyoc-ból is élő, erős. személyes Krisztus. 

Ennek bizonyítására most megfordíthatnék a régi 
tendentiósus kritikusok okoskodását, s azt mondhatnók, 
hogy miután a külső történeti bizonyságok a János evan-
géliumának keletkezését sokkal korábbinak bizonyítják, 
mint a milyet ők annak philosophico-dogmatikai tartal-
mával összeegyeztethetőnek tartottak; most már ezt a 
tartalmat kell elejtenünk, mint a kétségtelenné tett kelet-
kezési korral ő szerintük is megegyezhetetlent. De mi ne 
tegyük ezt. Tekintsük csevegésünk tárgyát teljesen füg-
getlenül az evangelium keletkezési korától. 

Az ú. n. prologban (Ján. I. 1—18.) említett Xófo? 
alatt Krisztust ért az író, ebben nincsen eltérés. Hanem 
aztán az már más kérdés, hogy melyik Krisztust ? Mivel-
hogy a vallás-filozófusok nem hiszik el az írásnak, hogy 
>egy a közbenjáró«. Sőt inkább több. Hogy többet ne 
említsünk, más a synoptikusoké és ismét más a Pál apos-
tolé. Melyiket jelenti már ezek közül a Xó^oq? Egyiket 
sem, hanem a harmadikat, t. i János logosz-Krisztusát. 
Mert ezek között a közbenjárók között, a vallás-filozófusok 
szerint, lényeges különbségek vannak. 

Hogy azonban ezeknek a lényeges különbségeknek 
magában az evangélium tárgyalásában semmi elfogadható 
alapja nincsen az elfogulatlan vizsgálódó előtt, azt vilá-
gosan mutatja az, hogy a logosz-elmélet legfőbb bajnokai 
is az ő legfőbb érveléseiket végre is csak a prologra ka-
nyarítják vissza, mint a mely némelyek szerint az evan-
gelium megérthetésének kulcsa, mások szerint előkészítése 
a hellenista olvasóknak a mü olvasására. A mi röviden 
kifejezve a vallás-filozófusok nyelvén azt teszi, hogy bármit 
mond is az író a következőkben, abban az értelmes ol-
vasónak mind alexandriai logosz-filozófiát kell találni. 
Úgy hogy bízvást mondhatjuk, hogy, ha a prologban a 
XÓYoq szó benne nem volna, senki sem találta volna ki, 
hogy a János evangéliumában ilyen mélységes alexandriai 
bölcseség van. 

(Vége köv.) - Kecskeméthy István. 

B E L F Ö L D . 

Egy másik okmány. 
Adalékul Szász Gerő lemondásához. 

Múltkor közöltük Szász Domokos erdélyi püspök úr 
levelét Szász Gerőhöz, most a »Prot. Közlöny« után közre 
adjuk Szász Gerő ama levelét, melyre a püspök úr azt 
a levelet írta. Hadd lássék az érem másik oldala is A 
levél szövege ez: 

Kedves Domokos! 
Tudom, hogy igen sok, és fontos dolgaid között e 

néhány sorommal untatlak, izgatlak. Bocsáss meg. Nem 
tehetek másképen. Lehet, hogy ez az utolsó. 

A közelebbi szerdán való beszélgetésünk pozitiv 
eredményre nem vezetett. Az én aggodalmaim el nem 
oszoltak. A te szóbeli nyilatkozataid nekem biztosíték, de 
a nyilvánosság előtt, a hol a fakultás ügye áll e pillanat-
ban, egészen homályos. Pedig ez a fő. 

Én a »Prot. Kőzi.* 17-ik számában rád hivatkoz-
tam. Reméltem, hogy intencióimat méltányolni fogod. Fel-
hívtam figyelmedet szóval, hogy a mely pillanatban te 
élére állasz annak a józan gondolkodásnak, mely egyház-
kerületünket ma áthatja, és a fakultás ügyét ez irányba 
tereled: te hosszú időkön keresztül vezére vagy, és le-
szesz annak a, higgadt meggyőződésnek, mely mindig 
irányadónk volt, hogy tenni, munkálkodni kell, de az 
őrültek a bolondok házába valók. Ezzel a vezérséggel 
egyúttal végképen útját vágnád annak az iránynak, mely 
ez idő szerint szégyene a magyar kálvinizmusnak, és a 
melynek vezetői Szabó Aladár úr, és a mi nagy remé-
nyekre jogosított theol. fakultásunknak egyik tanára, 
dr. Kecskeméthy úr, kinek működése szánalmat és gúnyt 
kelt az ahhoz értők ajkára sok áldozattal felemelt theol. 
fakultásunkkal szemben. 

Vártam elhatározásodat. Reméltem, hogy igazat adva 
nekem, elégtételt fogsz szolgáltatni azért a megbotránkoz-
tató inzultusért, hogy (—,- ) aberraciójában azt dobja 
az egyházkerület érdemetlenül bár, de mégis második hiva-
talnokának arcába: hogy szavait nem mondottaknak tekinti. 

Két hete, hogy itthon vagy. Két hét óta hallgatsz. 
És én két hét óta keresztül mentem minden lelki gyöt-
relmeken. Nem magamért, hanem a fakultásért és az egy-
házkerület békességeért. 

Kérlek, Domokos, válts meg a kínszenvedéstől. Ha 
őket egészen szivedbe fogadtad; ha meg vagy nyugodva, 
hogy az egyházkerületnek, sőt az egyetemes magyar kál-
vinizmusnak javára szolgál — az én véleményem szerint 
— ez a balgatag tévelygés: add értésemre, és én tudni 
fogom kötelességemet, és a mindennap közelebb jövő köz-
gyűlés előtt már megszabadítlak egy oly tehertől, az én 
személyemtől, mely a mai viszonyok között immár csak 
alkalmatlan. Mindenesetre, fentartom magamnak a jogot, 
hogy meggyőződésemnek érrvényt szerezzek a protestáns 
felvilágosodás, hagyományaik és a józan ész nevében. 



Felesleges mondanom, hogy én ezt a dolgot elpos-
ványosodni nem engedhetem. A csinkvenicai levéltől máig 
másfél év telt el, és a seb ma jobban fáj, mint akkor. 
Nem a magam sebe, hanem az. mely a fakultás eszmé-
nyén ejtetett. Beszéltem sokat a >Prot. Közlöny«-ben erről. 
Többet fogok ezután, mert exponáltam magamat, és látva 
a hangulatot, az én közönségemet meg nem csalhatom. 

Domokos! Isten látja lelkemet, nem vágyom a Korio-
lán szerepére megőszült fejjel. Borzadok attól a gondolat-
tól, hogy én támasszak visszavonást az anyaszentegyház-
ban és szerezzek elégtételt azoknak, kik a fakultás meg-
állapítása ellen küzdöttek és nekünk ellenségeink ma is. 
Úgy nézem, hogy a dolog sokkal nagyobb, fontosabb, 
hogy sem agyonhallgatni lehessen. Ma kaptam egy leve-
let Püspök-Ladányból, Erőss Lajostól, pap ott, erős meg-
győződésű kálvinista pap. Ő közli velem, hogy ő és a 
debrecenit7c, kikkel levelezik, tőled várják a megváltást.. • 

Kitartottam püspökséged alatt híven. Ezek a »fut-
kosó evangélisták* elhintették közinkbe a vélemény-különb-
séget. Békítsd ki, ha tudod, Domokos, az Isten nevére kér-
lek. Ha az én negyven esztendős szolgálatom, és irántad 
való barátságom kevesebb, mint a Keeskeméthy úr >szü-
zességi egylete*: akkor én meghalok; de Heine szerint, 
minden halott egy élőt visz magával. Ez az élő az egy-
házkerület békessége, nyugalma. 

Domokos! Emlékezz meg arról: ha egyik szemed 
megbotránkoztat, vájd ki azt. Ha én vagyok: dobj el en-
gemet ; ha nem én vagyok: dobd el a másikat. 

Tisztulni kell a látóhatárnak; mert a ki setétben 
botorkál, elesik. 

Nem akartalak meglepni elhatározásommal Ezért 
írtam e levélkét. Forró óhajtásom az egyházkerület békéje, 
nyugalma, boldog felvirágzása. Eszményem: a fakultás 
dicsősége, az a magas színvonal, mely az első ily rangú 
intézménynek Magyarországon büszkesége és ambíciója 
kell, hogy legyen. 

Kérlek határozz. A mint akaratodat velem tudatod: 
vagy leszerelek, vagy indulok a magam útjára, tekintet 
nélkül arra,-hogy élet, vagy halál. 

Szives kézszorítással. 
Kolozsvárit, 1897. május 26. 

Szász Gerő. 

Antal Gábor püspök Somogyban, 
Antal Gábor dunántúli reform, püspök június 22-én 

a csurgói főgimnázium és egyház megtekintése végett So-
mogyba érkezett. Innen a Horvát-Szlavon missziói egy-
házak meglátogatására Daruvár-Piszanicára utazott. 

Június 29-én tartotta a b.-somogyi egyházmegye 
Csurgón közgyűlését s a fáradhatlan főpásztor ezen részt-
veendő Csurgóra vissza jött. Színről-színre akarta látni 
a b.-somogyi egyházmegye lelkészi karát, a kiknek segéd-
lete mellett a kor és szükség követelte reformokat meg-
valósítani iparkodik. 

A közgyűlés imával, majd püspök szívélyes üdvöz-
lésével vette kezdetét. 

Az esperesi jelentés az egyházak helyzetét, erkölcsi 
és anyagi állapotát tárta a közgyűlés elé s egyes javas-
latokat is tartalmazott s így csakhamar élénk vita indult 
meg, melyben püspök úr is részt vett. A számvevőszékek 
szervezése elhatároztatott s elvileg kimondta a közgyűlés, 
hogy lelkészek közvetlenül híveiktől gabonát s egyéb 
termény-fizetéseket nem szedhetnek. 

Ez ügyben javaslattételre bizottság küldetett ki. 
A lelkészi tekintélyt épen nem emeli az, ha a pap-

nak közvetlenül kell egyháza tagjaitól a gabonát, sonkát 
és kenyeret beszedni, mert a termény minősége miatt 
a szóváltás is előfordulhat, a melytől meg kell kímélni 
a lelkészt. De más oldalról nézve a dolgot, kérdés, vájjon 
gondnokok s elöljáróság oly módon végzendik-e majd e 
téren kötelességöket. hogy a serényen dotált lelkész sé-
relmet nem szenved. 

Ez ügyet mindenesetre alaposan tanulmányozni kell 
s nagyon helyes volna minden egyház elöljáróságát e 
fontos ügy megoldására vonatkozólag véleménynyilvání-
tásra felhívni, mert a helyi viszonyokkal mindenütt szá-
molni kell. E mellett az is igaz, hogy az állapotok e téren 
tarthatatlanok s a reformra égető szükség van. 

A valláserkölcsi élet nem áll oly rossz lábon, mint 
ezt egyes ujságcikkelyek feltüntették. Vannak egyházak, 
hol a düledező templomfalak, levonuló vakolat, a felbur-
jánzott csalán, már külsőleg is közönyt, hanyatlást árul 
el s ily helyeken legtöbbször a lelkek gondozása tekinte-
tében is sok a kívánni való; de e mellett számtalan egy-
házban a buzgóságnak és vallásos érzületnek igen szép 
megnyilatkozásaival lehet találkozni. 

A Horvát-Szlavonországban tartózkodó magyarokat 
úgy vallási, mint nemzetiségi tekintetben a veszély leg-
jobban fenyegeti. A jó főpásztor felismerve a helyzetet, mint 
egy bátor vezér, rögtön a veszélyeztetett területen termett 
hogy megjelenésével lelkesítse a csüggedőket, bátorítsa a 
félénkeket s kitartásra, hazaszeretetre buzdítsa a magya-
rokat. 

Ez útjában kiséri Körmendy Sándor egyházkerületi 
főjegyző, ki a missziói egyházaknak szervezője s így ala-
pos ismerője lévén, sokoldalú tndása és tevékenységével 
a magasztos ügynek igen jó szolgálatára lehet. 

E vidéken két fiatal papot is őrül állított a püspök, 
hogy terjeszszék a vallásos és hazafias eszméket s apos-
tolai legyenek a szent, az igaz ügynek. 

Megígérte továbbá a püspök, hogy ez év őszén s a 
jövő taraszszal a b.-somogyi egyházmegyében levő gyü-
lekezeteket meglátogatja, hogy a hitéletet élénkítse, a val-
lásos eszmék iránt a sziveket fogékonynyá tegye s a szór-
ványosan mutatkozó felekezetnélküliség terjedésének gátot 
vessen. 

E nemes törekvéseiben kétségkívül hű társakat fog 
találni a b.-somogyi egyházmegye lelkészi karában, a kik 
a szép terveket magasztos ideákat buzgalommal és lel-
kesedéssel fogják az egyházi életben meggyökereztetni. 

Somogy a »Kis Tükör« amaz állítását »a tudomány-
ból kevés részt vehetsz*, sok tekintetben hatalmasan meg-
cáfolta ; a szeretet tudománya azonban még mindig nagyon 
fogyatékos s a testvériségnek tán csak a fogalma isme-
retes. A viszálynak, boszunak és gyűlöletnek itt és ott 
oly tüneteit láthatni és az önérdek előmozdításával oly 
alacsony eszközök használását, a melyek nagyon sötét 
árnyat vetnek az egyháztársadalmi életre és sokszor a 
legszentebb ügy romlását, egyes családok szerencsétlensé-
gét idézik elő. 

E szomorú tünet illusztrálására bátorkodom az 1892-ik 
évi egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvben található 
esperesi jelentés sorait következőkben idézni: »A lelké-



szek és tanítók közt nincs oly egyetértés, melyet közös 
munkájuk megkövetel. 

Nincs ugyan oly egyháza a b.-somogyi ev. ref. egy-
házmegyének, hol nyilt harczban tört volna ki botrányt 
okozóiag az egvenetlenkedés. de igen sok helyen e beteg-
ség hamu alatt lappangó szikra, mely az egyház épületét 
lángba borítással fenyegeti, mely eset bekövetkeztével meg-
történhetik. hogy mind a lelkész, mind a tanító égés sajgó 
sebeivel menekülhetnek a lángok közül. A lelkészi testü-
let tagjai között is, nagy hiánya van a krisztusi, sőt 
még a közönséges ember szer etetnek is. Hirdettetik, kiálto-
zással hirdettetik, hogy békesség, de azért nincs békesség. 

Szeretnék evangelista lenni, hogy örömöt hirdethet-
nék, hogy a lelkészi testület megértette az írás szavait: 
»Orvos, gyógyítsd meg magadat*. Szeretnék öröm hirde-
tője lenni, hogy a lelkészek között szokásos atyafi meg-
szólítás nem a távolállásnak, de a közelségnek kifejezése 
s a testvér szó helyett alkalmaztatik, de fajdalom, tények-
kel könnyen megcáfolható beszéd hirdetésére nem vállal 
kozhatom. A lelkészek között szinte mindennapi dologgá 
kezd fejlődni Kain és Abel esete és Nóé gyermekeinek 
csúfolódása, a törvények iránti tiszteletlenség a (örvényes 
felsőbbség iránti gúnyolódás, engedetlenség es így a rossz 
példaadás«. 

Ha a só megízetlenül, mivel sózatik meg? kérdi az 
éles látású, nagy tapasztalatú s erősen ideális lelkű, opti-
mista érzelmű esperes, ki eme tulajdonságai dacára is 
ilyen képet fest az egyházak életéről, cselekedetéről. 

Sötét felhők tornyosulnak a láthatáron, az ősi reform -
hitiránti közöny, felekezetnélküliséy hazánk több vidékén 
már erősen pusztít, álljunk tehát résen, tamogassuk egy-
mást szeretettel, mert ha a cselekvés helyett kormányzók, 
vezetők viszálykodnak, ott a pusztulás előbb-utóbb be fog 
következni. Öntudatos, egyetértő munkára, a belmisszió-
nak nagy fokú alkalmazására és sok oldalú tevékenységre 
van szükség, különben, ha ezeren állunk is össze, de mit 
sem teszünk, az eredmény zérus lesz. 

Az egyesült erők csak ott hatnak, hol az egyes erők 
nem tétlenek. 

»Concordia res parvae creseunt, discordia maximae 
dilabuntur*. A mai korban egyetértés, egyesülés nélkül 
sem erkölcsi, sem anyagi ügynek nagyobb lendületet adni 
nem lehet, míg társulva, egymást támogatva, az is kivihető 
a min egyesek ereje hajótörést szenvedne. 

A b.-somogyi egyházmegyét, illetőleg felemlítem még, 
hogy Begedv István esperesi állásáról lemondott s a köz-
gyűlés a lemondást bizalmának, elismerésének jegyzőkönyvi 
kifejezése mellett el is fogadta. 

A cselekvés kora elérkezett, legyünk békében s mun-
kálkodjunk kétszeres erővel. 

N Kanizsa. Seregély Dezső, 
missz. lelkész 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
(Vége.) 

Úgy látszik, hogy erre fektet a porosz állam is kiváló 
súlyt, míg ellenben nálunk úgy egyházi, mint állami főható-
ságaink e kérdést nagy részben figyelmen kívül hagyták. 
1848 előtt sokkal több figyelemben részesítette a dicaste-
rialis kormányzat e kérdést, mint a mai felelős minisz-

térium. ámbár az is igaz, hogy nem épen nekünk, 
protestánsoknak, javára szolgált e figyelem. Végzetes nem-
zetgazdasági botlást követett el a XVII. és XVIII. század-
beli osztrák kormányzat, midőn a róm. katholikus nagyobb 
egyházi javadalmasok javadalmait helyreállította, sőt gyara-
pította. ellenben a parochiák és protestáns egyházközségek 
legnagyobb részét a hívek szolgáltatásai terhére hagyta. 
A kath. parochiákon segített a reálterhek — patronátus, 
tized, ágybér — erőszakolásával vagy a vallásalap útján, 
ellenben a protestánsok dézmáinak s itt-ott ingatlanainak 
elvételevel a mi részünkre azt a kellemetlen helyzetei 
teremtette meg, melynek keserű gyümölcseit most, a fele-
kezeti kényszer megszűntével érezzük leginkább s fogjuk 
érezni még jobban, ha kellő állami támogatásban ideje-
korán nem részesülnénk, ellenben az állami terhek emel-
kednének. 

Sokan úgy fogják fel 11. József türelmi pátensének 
2 pontját, mely száz család részére engedte meg az egvház-
alkotast, mint a protestánsokkal szemben fentartott katho-
likus okvetetlenkedést, holott benne a leghelyesebb financ-
politika nyilvánul, a melyet sem egyházunk, sem az állam 
nem méltányolt eddig eléggé, t. i. hogy száz család az a 
minimum, mely egy tűrhető egyházközséget önerején fen-
tartani képes. 

A stólamegváltás, melyet Poroszországban 1891-ben 
eszközölt az állam, tekinthető abból a szempontból is, 
hogy a lelkészi szolgálatok igénybe vétele megkónnyíttes-
sék, abból is, hogy a lelkészek javadalma biztosíttassék; 
de abból is, hogy a kis egyházközségekben lakó hívek 
terhe könnyíttessék. Poroszország e címen az összes fele-
kezeteknek 175,000 márkát ad, mely összeg a közadók-
ból adatik ugyan, de terhét a szegény kevésbbé érzi. mert 
a stóla egyenlő és nem fokozatos díjtételben volt s van 
mindenütt megállapítva. 

A legutolsó porosz költségvetésben tisztán evang. 
eg\házi célokra 4.630,522 mk. az összes felekezetek cél-
jaira 5.702.800 mk. véteíett fel, a mely összegekben nin-
csenek benne a felekezeti oktatás segélyezésére fordított 
tételek. Bajország az evang. egyháznak 2,304,491 mk. ad 
rendes egyházi szükségletre és a rendkívüliekre körülbelül 
1.168,698 mk. arányos részét Szászország 1,302,650 mk. 
Württemberg 2.900,000 mk., Baden 250,000 mk., Hes-
sen 240000 mk. ad prot. egyházi célokra. A mi viszo-
nyaink igen szomorúak ezen képekkel szemben. Milliók 
vannak róm. és gör. kath. főpapi kézen állami eredetű 
javakból és közegyházi célokra az összes felekezeteknél 
együtt véve csak morzsák jutnak a nagyobb javadalma-
sok ellátásával szemben. Hát ha még az államsegély ará-
nyát veszszük fel: akkor lesz előttünk a legkiválóbb ellen-
tét a felekezetekkel szemben tanúsított különböző eljárás 
szempontjából. 

Az idei porosz kultuszbudget-vita igen sok tanul-
ságot szolgáltat nekünk, ha meg akarjuk érteni. És pedig 
nemcsak az államra szól ez, hanem ránk protestán-
sokra is. A legégetőbb dolog lenne ránk nézve az egy-
házakban való túltengés megszorítása egyfelől, a hívek-



ben való túltengésnek nagy egyházközségekben a parochiális 
rendszer s új lelkészi állások felállítása által megszorítása 
a másik oldalon. Ezeket házilag is el végezhet nők és egy 
oly elhatározó lépést tennénk ezzel, mely egyházunk jövő 
sorsa felett messze kihatólag döntene. Arra akarunk ezzel 
célozni, hogy az egyház és állam közötti kölcsönös jó 
viszonyt ugyan mindenek felett nagyra becsüljük, de nem 
tartjuk egyáltalában egészséges dolognak, ha az egyház 
existentiáját az államhoz varrjuk. 

Az idők méhe nagy dolgokkal terhes. A nemzetiségi 
társadalom alatt a gazdasági, resp. sociális társadalom 
eszméje bontogatja az alapot. Az új eszme hódítása való-
ban rohamos. Hogy mit hoz a távol jövő, közülünk senki 
sem tudhatja, de annyit igenis tudhat bárki, hogy a sociá-
lis társadalom bizonyos körülmények között épen nem 
kivihetetlen ábránd, sőt az egyetemes civilisatió iránya s 
a keresztyénség eszménye egyenesen e felé egyengetik az 
utat. Az első békés lépés az angolszász faj testvériségének 
proelamálásában már meg is történt a politikai élet terén, 
melynek az egyházban megfelelő pendantja, a szintén 
Angliában létesült free church federation. A keresztyén-
ség fogja viselni az egész átalakulás legnagyobb terhét, 
mint viselte a múltban is mindig és neki jut a szerep; 
a rakoncátlan elemek megszelídítésére akár csak az ó- és 
középkor határán. Nem hiszszük ugyan, hogy a "Free 
chureh-ök alkalmasabbak volnának a társadalom nagy-
átalakulásának szabályozására, de másfelől ugyanígy véle-
kedünk az allamhoz varrott egyházakról is. 

Jól tudjuk ugyan, hogy utolsó szavaink sok vissza-
tetszést szülhetnek, de azt is jól tudjuk, hogy a mikre 
céloztunk, azokat az állam- és társadalom-bölcselet egyál-
talában nem helyteleníti, sőt vallja, hirdeti. A messze 
jövő kétséges s bizonytalan képei nem indíthatnak ugyan 
bennünket elhatározó lépésre, de kétségtelenül intenek 
okosságra, intenek arra, a mit Pál apostol az emberről 
mond: »minden ember magának áll, vagy esik*. 

A jelen viszonyok között tehát feladatunk nem lehet 
egyéb, mint hogy hazafiúi s egyháztagi kötelességeinket 
híven teljesítsük, érte javadalmat ne várjunk. Ha az állam 
felismeri fontosságunkat és saját érdekében bennünket 
támogatni kész, ; támogatását kész szívvel elfogadjuk, de 
önállóságunkat érette fel nem áldozzuk. Végezzünk annyi 
munkát, a mennyire erőink képesítenek: végezzük önzet-
lenül és ne akarjuk magunkat az állam által kitartatni, 
mert így az életünkhöz való jogot és ennek létfeltételeit 
veszítjük el. 

Pedig mennyi dolgozni valónk volna ; mennyi munka 
vár reánk! Hiszen a hazafiságot önzetlenül csak is mi 
képviseljük e hazában és milyen nagy rétege van még e 
hazának, melyet át kell hatnunk, meg kell elevenítenünk. 

De vájjon alkalmasak vagyunk-e ma erre? Fájda-
lom nem. A nazarénismus ezreket nyert már a szerbek 
közül a Krisztusnak és ha benne — a mi nincs — nem-
zeti öntudat volna, azokat megnyerte volna a magyar-
ságnak is. Mi sem a románok, sem a szerbek, sem a 
ruthenek között nem hódítottunk, pedig a mi hóditásunk 

az evangélium és a magyar hazafiság hódítása volna 
egyszerre. Hogy miért nem jutottunk még idáig ?! Sokan 
azt mondják, hogy azért, mert szegények vagyunk. Igaz! 
Szegények vagyunk az . . . evangélium szeretetében. 

p—f. 

IRODALOM. 
** A Szalay-Baróti-féle »Magyar Nemzet Tör-

t é n e t é i b ő l , a 60-ik füzet érkezett hozzánk. A II Rákó-
czy-féle fölkelésnek rendkívül érdekes eseményeit olvassuk 
e füzetben; a kurucvilág utolsó felvillanását az ő szöve-
vényes politikai szereplőivel és hadi korifeusaival látjuk 
magunk előtt elvonulni Szatmárig, hol a rég áhítozott 
béke hazai történelmünk egyik legesetnénydúsabb, de egyik 
legszomorúbb korszakát is bezárja. (1711.) A jelen füzet 
külön melléklete I. József császár-kiralynak az arcképe. 
A szöveg közzé nyomott illusztrációk pedig a következők : 
XII. Károly svéd király, Heister Siegfrid, Károlyi Sándor 
arcképe és aláírása, harc kurucok és labancok között, 
Pálffy János, II. Rákóczy Ferencz aláírása, Nagy Péter 
orosz cár, kurucok, A majthényi fegyverletétel, Eleonóra 
császárné és III. Károly megerősítik a szatmári békéi. 
Megjelent és megrendelhető a Lampel R. (Wodianer F. 
és fiai) budapesti könyvkiadó cégnél. 

** Az »1848/49 iki Magyar Szabadságharc Tör-
ténete® című illusztrált munkából most jelent meg a 
84-ik füzet, a melyben Gracza György a világosi gyász-
napot közvetlenül megelőző eseményeket mondja el a nála 
megszokott érdekességgel. A füzet illusztrációi ezek: Bem 
tábornok körútja a temesvári csatamezőn 1849. aug. 9-én. 
A temesvári ütközet első hírvivője, Kossuth és Görgei 
utolsó találkozása 1849. aug. 10-én. A szép munkát a 
Lampel-fele cég adja ki. 

** Die österreichisch-ungarische Monarchie. 
Dr. Umlauft Fr. tanárnak a híres földrajzi-statisztikai 
füzetes müvéből a befejező 21—25. füzetek most hagyták 
el a sajtót. Ezek a füzetek Tirol és Voralberg, Dalmácia, 
Bosznia, Hercegovina, Galícia, Bukovina és Magyarország 
részletes geográfiáját és topográfiáját foglalják magukban, 
a tudomány mai színvonalán, a legújabb adatok' gondos 
felhasználásával és népszerű előadásban. A kiváló munka 
gyakorlati használatát rendkívül megkönnyíti a teljes név-
és tárgymutató. Kiállítása nagyon szép. Különösen szépek 
az illusztrációk, melyeknek száma 176, és a külön mel-
lékletek, melyekből 15 díszíti a becses müvet. A maga 
nemében legújabb és legjobb illusztrált munkára ismétel-
ten felhívjuk olvasóink figyelmet. A 25 füzetre terjedő 
díszes munka füzetenként 30 krért, egy díszes kötetben 
9 írtért megrendelhető Bécsben A Hartleben könyvkiadó 
cégnél. 

** Egyházi beszéd. A koronázás 25 éves jubile-
uma alkalmából írta és elmondotta s a koronázás 30 ik 
évfordulója emlékére kiadta Homola István kassai ev. 
lelkész. Kassa, 1897. 15 lap, ára? . . Hazafias lélekből 
fakadt, lendületesen megírt s vallásilag is építő, tartalmas 
alkalmi beszéd. Tartalom és alak dicséretére válik a szor-
galmas szerzőnek. 



E G Y H Á Z . 

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 
augusztus hó 26-én tartja meg ezidei közgyűlését Pápán. 
A közgyűlésen Gyurátz Ferencz püspök és szentmártoni 
Radó Kálmán fog elnökölni s a közgyűléssel kapcsolatban 
egy nagy jelentőségű humánus intézmény jubeliumát is 
megülik. A dunántúli ág. h. evangélikus együázkerületi 
gyámolda. mely papok, tanítók és tanárok nyugdíja címén 
eddig már közel kétszázezer forintot fizetett ki, áldásos 
működése ötvenedik esztendejét töltötte be. A gvámoldát 
Pálfy és Karsay kezdeményezték ötven év előtt s az 
ma már nagy tekintélyes alappal rendelkezvén, hatalmas 
támasza a kerület alkalmazottjainak. Az ötvenéves jubi-
leum alkalmából Poszvék Sándor soproni theologiai tanar 
és kerületi főszámvevő megírja és kiadja a gyámolda 
történetét. 

Lutheránus lelkészi nyugdíjintézet. Az ág. h. 
evang. egyház törvénykönyve egyetemes lelkészi nyugdíj-
intézet szervezését rendeli. A szervezési munkálatok az 
egyetemes gyűlés indításából régebbi idő óta folyamatban 
vannak, sőt az intézmény tervezete, mely Glauf Pál fő-
esperes tollából került ki. a legelső bizottsági rostáláson 
is átesett. E hó elején ülésezett ebben a tárgyban a nyug-
díjbizottság, melynek tárgyalásában részt vettek báró Pró-
nay Dezső, Radó Kálmán, báró Podmaniczky Géza, Lasz-
káry Gyula, Scbreiner Károly s többen a lelkészi karból. 
A bizottság a nagy gonddal készített javaslatot részletes 
tárgyalás alapjául egyhangúlag elfogadta s meleg köszö-
netét fejezte Glauf főesperesnek és Bogyó Samu tanárnak, 
a tervezet készítőinek. A tervezet főbb pontjai a követ-
kezők: Az intézetnek minden lutheránus lelkész kötele-
zett tagja. Fizet a nyugdíjintézetbe minden gyülekezet 
évenként annyiszor 12 frtot, a hány lelkészi állást tart 
fenn ; fizetnek a lelkészek évenként 28—28 frtot és belé-
péskor-60 frt alapdíjat; ad az egyetemes egyház erre a 
célra évenként 24 ezer frtot. A nyerendő nyugdíj egyelőre 
a lelkésznek 400 frt, özvegyének 200 frt, az árvák nevel-
tetési járadéka 40 frt, a teljes árváké 80 frt. A kerületek 
és esperességek kebelében fennálló hasonló célú gyámolító 
és segély egyesületek továbbra is érintetlenül hagyatnak.— 
Szerény kis kezdet, valóságos mustármag bíz ez, de úgy 
látszik, abból az evangeliumi mustármagból való, mely 
kezdetben kicsiny, de lassankint terebélyes fává növekszik. 
Közös akarat, dicséretes egyetértés és a lelkészikar szo-
rongatott helyzetén való segíteni akarás hozta létre. Ha a 
többi forumok is oly buzgón felkarolják, mint az eddigiek, 
akkor ez a nagy jövőjű intézmény, a lutheránus egyház 
egységszózatának a hathatós tényezője nem sokára meg-
valósul s azután gyorsan fel is virul. Adja Isten! 

Tizenkétezer forint egyházi célokra. Foktő pest-
megyei községben már évek óta nagy volt az úrbéresek 
elégedetlensége, mert a maradvány-pénztárt, a melyben 

40,000 forint volt, nem osztották föl az arra jogosítottak 
között, sőt még — hátralék címén — folytonosan indí-
tottak kereseteket a lakosok ellen. Az úrbéres lakosság 
Gáber Gyula dr. budapesti ügyvéd útján sürgette a leszá-
molást, a mi végre Beniczky Lajos pestmegyei alispán tapin-
tatos eljárása folytán, barátságos egyezség útján meg is 
történt. A tárgyalások eredménye az lett, hogy az úrbére-
sek, az ügyvédjük biztatására, 12,000 frtot adományoztak 
a foktői római hatholikus és református egyházak segé-
lyezésére. Elhatározták továbbá, hogy a maradékösszeget 
fölosztják. Ekként az összes folyamatban levő pöröket meg-
szüntetik. 

Az ó-becsei ev. ref. f iók-egyház elöljáróságától 
a következő fölhívást kaptuk, melyet Szász Károly duna-
melléki püspök űr is meleg ajánlaital látott el: Tizenkét-
ezer római hatholikus és 6000 görög keleti vallású lakos-
ság között elenyésző kis szigetként áll az ó-becsei evang. 
református fiókegyház az ő számban bár csekély, de val-
lásos buzgóságban annál gazdagabb hívőivel. E kis szige-
tet egyrészről a római katholikus lelkészek eretnekgyűlölő 
fanatismusa, másrészről a görög-keletiek idegen nemzeti-
ségéből származó fajgyűlölete a megsemmisülés örökös 
veszélyével fenyegeti. Nem rég még az egyház tagjai — 
nélkülözni lévén kénytelenek a lelki táplálékot — vezető 
hiányában két rossz közül a kisebbet választva, inkább 
beolvadtak a római katholikus egyházba, sem minthogy 
minden vallás nélkül kellessék élniök. A közelmúltban 
azonban a viszonyok némileg megjavultak. Az egyház 
intelligensebb tagjai áthatva a cél magasztossága által, 
kezet fogtak ágostai evangélikus hitsorsosainkkal s lanka-
dást nem ismerő buzgalmok fényes eredményét hirdeti 
az a két testvér-felekezet közös tulajdonát képező egy-
szerű kis templom, melyet mult év június havában, forrón 
szeretett hazánk ezer éves fennállásának ünnepesztendején 
emeltünk s a melyet Szász Károly dunamelléki püspök 
úr avatott föl s adott át magasztos hivatásának. Sajnos 
azonban, hogy egyházunknak derengeni kezdő egére újabb 
föllegek kezdenek tornyosulni. Az epítésbe azon remény-
ben fogtunk bele, hogy a politikai község képviselő testü-
lete által egyhangúlag megszavazott segélyt meg is fogjuk 
kapni. Keserűen kellett csalódnunk! És most állunk, vál-
lainkon a templomépítésből eredő nagyobb adóssággal, 
melynek kamatait sem bírjuk fedezni; templomunk beren-
dezése hiányos; istentiszteletben még a sátoros ünnepek 
alkalmával sem részesülhetünk! Ha kishitűek lennénk, 
akkor szegénységünk tudatában, mert egyházunk tagjai, 
a kik részben az amúgy is szerényen dotált hivatalnoki 
karból, nagyobb részben azonban a még mostohább körül-
ményekkel küzdő iparosok és napszámosok sorából kerül-
nek ki, elcsüggedve tétlen megadással kellene a közeli 
megsemmisülés veszélye elé néznünkI De mi bennünk él 
a hit; a reménység éleszti föl lankadó tetterőnket s azon 
reményben fordítjuk oda bízó tekintetünket jobb sorsban 
élő hitsorsosainkkoz, hogy azokban él még az ősök áldozat-
készségének emléke, a mely párosulva a testvérek iránti 
szeretettel, nem fog bennünket elhagyni szomorú helyze-
tünkben . . . Lelkünk oda küldi esdő fohászait a Minden-
ség Urához s hisszük és reméljük, hogy a mennybeli 
Atya fölkelti majd a könyörületesség érzetét azokban, 
a kiktől mi az anyagi segítséget várjuk. Testvéreink! Ne 
hagyjatok bennünket elveszni az annyagi szükségben s segít-
setek meg bennünket, hogy lelki szükségleteinkről is gondos-
kodhassunk! Juttassátok el hozzánk kegyes adományaitokat, 
tegyétek lehetővé, hogy megszabadulhassunk adósságunk 



nyomasztó terhétől, berendezhessük templomunkat s alapot 
teremthessünk, melyből fedezhessük az istentisztelettel járó s 
az ev. ref. gyermekek hitoktatásából eredő költségeket. A 
legkisebb kegyadományt is a leghálásabb köszönettel fogadja 
az ev. ref. fiókegyház O-Beesén. 

I S K O L A . 

Az eperjesi ev. jogakadémián az 1897/98. tan-
évre a beiratások t. évi szeptember 1-től 8-ig eszközlen-
dők; az előadások pedig szeptember 9-én veszik kezde-
tüket. Utólagos felvételnek szept. 9—11-ik napjain dékáni, 
azután pedig a tanári kari engedélylyel lehet helye. Azok az 
egyéves önkéntesek, a kik tényleges katonai szolgálatukat 
f. évi szeptember hó végén fejezik be, október 1—8. nap-
jain iratkozhatnak be. A vizsgálatok határideje szeptem-
ber 1-től 15-ig terjed. Jegyzet. A jogakadémiai hallgatók 
vallásfelekezeti kölönbség nélkül részesülhetnek a Collégium 
kebelében fennálló tápintézet kedvezményeiben; (az erre 
nézve megállapított félévi díjak a következők: ebéd és 
vacsoráért 31 frt, ebédért 19 frt). Az erre érdemesek 
igényt tarthatnak a Collégium által évenként kiosztani 
szokott ösztöndíjakra; valamint a szegény sorsúak tan-
díjmentességre s a jelentékeny alaptőkével rendelkező 
»Jogász segélv-egvlet« támogatására számíthatnak. Meg-
jegveztetik végül, hogy úgy a jogakadémiai ifjúsági, mint 
a collegiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére 
fog állani. Mindennemű felvilágosításokkal szívesen szol-
gál. Eperjes, 1897. május havában a jogakadémia igaz-
gatósága. 

A karcagi ref. g imnázium érdekében. Karcag 
rendezett tanácsú város képviselő testületének és ev. ref. 
egyháztanácsának 12 tagból álló küldöttsége Madarász 
Imre országgyűlési képviselő vezetése alatt minap tisztel-
gett dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél, Zsilinszky Mihály államtitkárnál és Hómann Ottó 
min. tanácsosnál, hogy hat osztályú gimnáziumoknak fő-
gimnáziummá való fejlesztése érdekében államsegély elnye-
rése iránt való kérvényük pártolására kérjék fel őket. A 
küldöttséget mind a három helyen szívesen fogadták és 
reményt nyertek arra, hogy a főgimnázium felállítása az 
államtól is nyerendő segítséggel rövid idő alatt teljesedni 
fog, a mire a 20,000 lakossal biró tősgyökeres magyar 
városnak valóban égető szüksége van. 

Jogi magánvizsgálatok. Az elméleti jogi vizsgá-
latoknak tanfolyam hallgatása nélkül való letevése körül 
sok tévedés történt, a melyek elkerülése végett Wlassics 
Gyula közoktatásügyi miniszter a jogakadémiák igazgatói-
hoz körrendeletet intézett. A rendelet szerint, a jövőben 
a jogi vizsgálati tanfolyam hallgatása nélkül való letéte-
lére adandó miniszteri engedély közlésénél a jogakadémia 
igazgatósága az illetőket mindenkor arról is köteles lesz 
értesíteni, hogy ezután kiadandó engedély alapján leteendő 
vizsgálatokkal szerzett jogi minősítés az igazságügyi szakra 
ki nem terjed és különösen bírói vizsgára jogot nem ad. 

GYÁ s Z R ÓVAT. 
f Kovách Károly ungi ref. egyházmegyei gondnok 

élete 79-ik évében Szürthén, július 8 án elhunyt. Tanult 
ember, lelkes hazafi, buzgó egyháztag volt, ki egyháza 
emelésén szóval és tollal, zöld asztalnál és sajtóban szívós 
kitartással működött. Részt vett a debreceni és budapesti 
zsinaton s szorgalmasan irogatott a Sárospataki Lapokba. 
Temetése július 10-én nagy részvéttel ment végbe. Áldás 
emlékére! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A kisdednevelő francia protestáns társulat 

minap tartotta ez évi közgyűlését Párisban. A társulat 
hasznos munkát folytat. Célja mindenek felett azoknak a 
protestáns gyermekeknek nevelését segíteni elé, kik r. kath. 
népség közt, minden protestáns istentisztelettől távol, ki 
vannak téve a katholikus papok ragadozásainak. Erről a 
fiatalság egy ismert nevelője, Gaufrés olvasott fel. Meleg-
séggel beszélt a prot. nevelésről, melynek célja az egyén 
lelkiismeretét formálni, a római hath. neveléssel szemben, 
mely az egyéniséget elöli. Utána egy spanyol lelkész 
szólott a prot. eszméknek Spanyolországban való terjedé-
séről, mit az elemi neveléssel eszközölnek. A spanyol 
kormány megtűri prot. iskolák nyitását az alatt a feltétel 
alatt, hogy az iskola ne legyen összekötve semmi prot. 
istentiszteleti helylyel, templommal vagy imaházzal. És e 
türelmet felhasználták arra, hogy számos iskolát alapít-
sanak. Bizonyos, hogy a prot. eszmék így mind nagyobb 
tért fognak foglalni. Számos példát hozott fel arra nézve, 
hogy Spanyolországban komoly átalakulás történik a szelle-
mekben s hogy most nehéz, csaknem lehetetlen lenne egy 
Mortara esetnek ismétlődni. 

* Vallási áttérések. Berlinben 1896. ápril l-jétől 
1897. március 31-ig az evangélikus egyházból 249, a 
római katholikusból 50 egyén lépett ki, a zsidó hitet pe-
dig 60 ember hagyta el. Ugyan ez alatt az idő alatt az 
evangélikus egyházba 250 egyén tért át. S míg a kilé-
pettek között egy sem volt egyházi adófizető, az áttértek 
között 73 adófizető van. 

* A bázeli missziói-társulat munkaterén : Indiában, 
Chinában és az afrikai aranypartokon s Kamerunban a 
mult évben 2242 pogány vétetett föl a Krisztus hívei 
közé. így a nevezett missziótársulat telepeihez immár 
33,840 pogányból lett keresztyén tartozik. 

Pályázati hirdetés. 
A h.-nánási ev. ref. hat osztályú gimnáziumban két 

rendes tanári tanszékre hirdettetik pályázat, melyekre 
a) német-magyar, esetleg latin-német, 
b) a történet- és latin nyelvből képesített protestáns 

egyének pályázhatnak. 
Kik képesítve vannak a tornatanításra is, a miért 

természetesen külön tiszteletdíj járna, előnyben részesülnek. 
Fizetés: 1200 frt, melyből 200 frt lakbér, az egy-



ház pénztárából évnegyedenkint előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanár-
jelöltek is; ez esetben a fizetés 900 frt, melyből 1.00 frt 
lakbérnek tekintetik. 

A kivánt oklevéllel bíró egyének egy évi sikeres 
működés után állandósíthatnak, a midőn az orsz. tanári 
nyugdíjintézetnek is kötelezett tagjai leendenek. 

Nem okleveles egyén, csak helyettes tanári minő-
ségben és csak egy évre választatik, de ha ez idő alatt 
a kivánt tárgyakból oklevelet szerez és sikeres működést 
mutat fel, a következő évben mint rendes tanár állan-
dósíttathatik. Végre, ha okieves, de nem a kiírt szakok-
ból képesített egyén választatnék meg, az szintén csak he-
lyettes tanári minőségben és csak egy évre alkalmaztatik, 
fizetése azonban 1200 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. évi 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 katonai 
szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanulmányai-
kat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizonyitványnyal 
felszerelve, f . évi augusztus ll-ig bezárólag az ev. ref. 
egyháztanács elnökségéhez küldendők. 

H.-Nánás, 1897. július 14-én. 

BenkŐ Lajos, Kállay Imre, 
ev. ref. lelkészelnök. 1—2 fó'gondnok. 

174/1897. sz. 

Pályázat helyettes tanári állásra. 
A sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely Mikö-kollégium 

főgimnáziumánál az 1887/8. iskolai évre 800 frt java-
dalmazás mellett egy helyettes tanári állás kerül betöl-
tés alá. 

Ezen állásra pályázhatnak olyan ev. ref. vallású 
tanárok és tanárjelöltek, kik a német-latin, avagy német-
magyar szakot végezték s legalább a tanári alapvizsgá-
latot sikeresen kiállották. 

Pályázni óhajtók felhívatnak, hogy vallásukat, élet-
korukat, képesítettségüket, védkötelezettségüket és eddigi 
szolgálataikat igazoló okmányokkal fölszerelt folyamod-
ványukat a sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely Mikó-kolle-
gium elöljáróságához folyó évi augusztus 15-ig küldjék be. 

Megjegyzendő, hogy a jelzett tanszéknek rendes 
tanárral való betöltése az egyházkerületi közgyűlés jog-
körébe tartozik s új pályázat nyitásával a jövő év folya-
mán fog megtörténni. 

Az alkalmazott állását 1897. szeptember 1-én köteles 
elfoglalni. 

A kollégium elöljáróságának 1897. június hó 17-én 
tartott üléséből. 

Bodor Tivadar, Pap Lajos, 
főgondnok, igazgató. 

Pályázat egy rendes tanári és tornatanítói 
állásra. 

A hód-mező-vásárhelyi állami segélyben részesülő 
ev. reform, főgimnáziumban pályázat hirdettetik: 

1-ször egy mennyiség- és természettani rendes tanári 
állásra. E tanszék betöltése a fentartó egyházi elöljáróság 
kijelölése alapján a nagymélt. vallás és közoktatásügyi 
minisztérium jogkörébe vág. 

Megjegyezzük, hogy a megválasztott tanár föntebb 
megjelölt tanszaka mellett szükség esetében, a tanszakával 
rokon más tantárgy tanítására is köteles vállalkozni. Heti 
tanóráinak száma: 18—20. 

A rendes tanári szék javadalmazása: 1200 frt törzs-
fizetés; 250 frt lakbér, és öt ízben emelkedhető 100 frtos 
ötödéves pótlék évnegyedenkénti részletekben előre kiszol-
gáltatva Megjegyezzük, hogy főgimnáziumunkban a lak-
bér és ötödéves pótlék-illetéken felül van négy: 1400 és 
néjy 1600 frt törzsfizetéssel díjazott tanszék, a melyekre 
a fokozatos előléptetés alkalom adtával történhetik. Ha 
azonban a tanszékre okleveles tanár nem alkalmaztatik: 
egy vagy két évre helyettes tanár választatik. Ennek 
díjazása.: 900 frt, szintén évnegyedenkénti részletekben 
előre kiszolgáltatva. 

2-szor tornatanítói rendes állásra. Ez állással torna-
és ifjúsági-játékok tanítása van egybekapcsolva. 

A korcsolyázás és vívás tanításában jártasok a válasz-
tásnál előnyben részesülnek, sőt a vívás tanítása után 
az illetőnek mellékjövedelemre is lehet kilátása. 

Javadalma: 800 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér év-
negyedenkénti részletekben előre kiszolgáltatva. 

Ugy a rendes tanár, mint a tornatanító csupán ev. 
református vallású lehet s egy évi próba-idő után rend-
szeresíttetik. Mindakét megválasztott tanerő az országos 
nyugdíjintézetnek a törvény értelmében jogos és kötelezett 
tagja. A pályázók végzett tanulmányaikat, képesítettségü-
ket, vallásukat, életkorukat, egészségi állapotukat, eddigi 
szolgálatukat és hadkötelezettségüket igazoló okleveleiket 
és igazolványaikat f . évi augusztus 7-ig alólírott elnök-
séghez küldjék be. 

Mind a két megválasztott tanerő hivatalát f. évi aug. 
végén és pedig a rendes szaktárgya köréből választott, 
később tartandó székfoglaló értekezéssel köteles elfoglalni. 

Hód-Mező-Vásárhelyen, 1897. július 12. 

Pap Imre, 
1—2 a fentartó egyház h. lelkész elnöke. 

Pályázati hirdetmény. 
A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a bányajoggal 

és államszámviteltannal kapcsolatos magyar és osztrák 
magánjog tanszékére palyázat hirdettetik. 

A tanszék javadalmazása — a menynyiben rendes 
tanár választatik — a kecskeméti ev. ref. egyház pénz-
tárából negyedévenként előre fizetendő 1600 frt törzsfizetés 



300 frt lakbér és ötször ismétlődő 100 frt ötödéves kor-
pótlék, valamint a tan- és vizsgadíjakból egy rendes tanárt 
megillető osztalék. 

A megválasztott rendes tanár kötelezett és jogosult 
tagja az országos tanári nyugdíjintézetnek 

Amennyiben rendkívüli tanár választatik: javadalma-
zása negyedévenként előre folyósítandó 1200 frt fizetés, 
valamint a tandíjakból és vizsgadíjakból egy rendes tanáré-
val egyenlő osztalék. 

Rendes tanárokul választhatók oly protestáns val-
lású pályázók, akik egyetemi magántanári képesítettséggel 
bírnak. 

Rendkívüli tanárokul választhatók oly protestáns 
vallású jogtudorok, akik bár egyetemi magántanári képe-
sítettséggel nem is bírnak, de két évi határidőn belől 
annak megszerzésére magukat kötelezik, s mint rendes 
tanárok véglegesítetni, a rendes tanárokat megillető java-
dalmazásban részesíttetni, úgyszintén az országos tanári 
nyugdíjintézet kötelékébe felvétetni csak akkor fognak, 
ha ezen két évi határidőn belől a habilitációt megszerezték. 
Szolgálati idejök tanári működésük tényleges megkezdé-
sétől, korpótlékhoz való jogosultságuk pedig az egyetemi 
magántanári képesítés megszerzésének időpontjából szá-
míttatik. 

A megüresedett tanszéket a kecskeméti ev ref. 
egyháztanács választás útján tölti be. 

A megválasztott tanár köteles lesz tanszékét f. évi 
szeptember hó 1-én elfoglalni, s ez időtől kezdve összes 
javadalmainak élvezetébe lép. 

Pályázni kívánok eddigi tanulmányaikat, minősíté-
süket, vallásukat, esetleges hivatali alkalmaztatásukat és 
rövid életrajzi adataikat feltüntető pályázati kérvényüket, 
és pedig, ha közszolgálatban állanak, közvetlen felettes 
hatóságuk útján, f évi augusztus hó 10-ig alulírotthoz, 
mint a jogakadémiai igazgató-tanács elnökéhez nyújtsák be. 

Kecskeméten, 1897. július hő 11-én. 

Dr. Szeless József, 
a jogakadémiai igazgató-tanács 

1—2 elnöke. 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett csurgói ev. ref. főgimná-

ziumban megürült egyik tanári állápra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

Pályázhatnak a latin és magyar nyelv és irodalom, 
esetleg a latin nyelv és történelem tanítására képesített, 
illetve e szakokra készült egyének, ha még oklevéllel nem 
bírnak is, mely esetben azonban, míg oklevelet nem sze-
reznek, csak mint helyettesek fognak alkalmaztatni. 

A megválasztandó, ha már is mint rendes tanár 
működik, azonnal, különben, ha oklevéllel bír is, csak 
az első, illetve próbaév leteltével, feltéve, hogy az alatt 
kellő sikert mutat föl s annak folytán az intézetet fen-
tartó testület részéről elismerésben részesül, fog állandó-

síttatni, mely időtől fogva az orsz. tanári nyugdíjintézet-
nek is jogos és köteles tagja lesz. 

Heti óraszámát a megválasztandónak, ki állását az 
új tanév megnyíltával s lehetőleg székfoglalótartással, mi 
azonban későbbre is halasztható, tartozik elfoglalni, köz-
oktatási szervezetünk szabja meg. 

Javadalma lesz, ha okleveles tanár választatik meg: 
évi 1100 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér s a másutt töltött 
rendes tanári éveknek is beszámításával járó, de csak 
200 forintig emelkedő 50—50 frtnyi ötödédes pótlék-kilá-
tással az állammali szerződés által, mely most áll revízió 
alatt s 1200, 1300, 1400, 1500 és 1600 frtos fizetési foko-
zatokat s öt ízbeli 100 frtos ötödéves pótlékot állapít meg, 
nyújtandó javulásra. Helyettes javadalma: évi 800 frt. 

Pályázni kivánók születésidejüket, nőtlen vagy nős 
állapotukat, egészséges voltukat, a véderőhözi viszonyukat, 
tanulmányaikat, illetve képesítettségüket s ha már is szol-
gálatban vannak szolgálati minősítettségüket tanúsító ok-
mányaikkal felszerelten jövő augusztus hó lő-ig nyújtsák 
be kérvényüket alulírotthoz. 

Csurgó, (Somogy m.) 1897. július 10. 

Verbay István, 
1—3 ev. ref. leik., a gimn. ig.-t. elnöke. 

P á l y á z a t . 
A békési ev. reform. VI osztályú gimnáziumban a 
1. magyar-latin 
2. német-magyar tanszékre pályázat hirdettetik azon 

megjegyzés mellett, hogy szükség esetén mindkét tanszék-
nél figyelembe vétetnek azok kérvényei is, kik a magyar, 
illetve német nyelv, mint főtárgyak mellett más tárgyra 
vannak képesítve. 

A tanszék javadalma: 1200 forint és az ideiglenes 
államsegélyből 300 frt pótlék. A főgimnáziummá leendő 
kiegészítés folyamatban levén, ha az állammal a szerződés 
megköttetik, a díjazás a szerződésnek megfelelőleg fog 
megállapíttatni. 

Ha okleveles tanár nem jelentkeznék, helyettes tanár 
fog alkalmaztatni, kinek fizetése, ha csupán alapvizsgája 
van, 1000 frt, ha szakvizsgája is van, 1200 frt lesz. 

Első sorban ev. reform, vallású, másodsorban ág. 
hitv. pályázok kérvényei vétetnek figyelembe. 

A megválasztott rendes tanár egy próbaévi szolgálat 
utan állandósíttatik s ekkor az országos tanári nyugdíj-
intézetnek tagja lesz. 

Köteles a megválasztott tanár szaktárgyán kívül 
más tárgyat is tanítani heti 23 óraszámig. 

A pályázók életkorukat, végzett tanulmányaikat, 
egészségi állapotukat, hadkötelezettségüket igazoló okmá-
nyokkal felszerelt kérvényeiket f . évi auyusztus hó 7-ig 
alulírotthoz küldjék be. 

Békés, 1897. július 10 én. 
Szegedi Károly, 

1—2 lelkész, az igazg. tanács elnöke. 



Pályázat tanári állásokra. 
A kecskeméti ev. református főgimnáziumban az 

1897/98. iskolai évre pályázat nyittatik a következő tanári 
állásokra: 

1. egy ó-classica-philologiai tanszékre, 
2. egy latin-német, esetleg latin-magyar nyelvi 

tanszékre, 
3. egy mennyiségtan-természettan i tanszékre, 
4. egy természetrajz-földrajzi tanszékre. 
Az 1., 2. és 3. szám alatt jelzett tanszékek rendes 

tanárokkal s csak ilvenekül megválasztatásra jogosult pályá-
zók hiányában fognak helyettes tanárokkal betöltetni. 
Ellenben a 4-ik szám alatti természetrajz-földrajzi tan-
székre csak helyettes tanár fog választatni és pedig egy 
évi tartamra. 

A latin-német nyelvi tanszékre pályázók közül kiváló 
előnyben részesülnek azok, kik a német nyelvet szóban 
és írásban bírják. 

A megválasztandó tanár kötelessége a szakmájába 
tartozó, vagy azzal rokon tárgyat az egyházi törvények 
469. §-ában megszabott 20 maximális óraszámig tanítani. 

Rendes tanári javadalom ez idő szerint 1200 frt 
törzsfizetés, 200 frt lakbér és 100 frt ötödéves korpótlék. 

Kilátás van arra, hogy az államsegélyre vonatkozó-
lag már megállapított szerződés értelmében a segély foko-
zatos folyósítása esetén az 1400 és 1600 frtos fokozatok 
életbe fognak lépni. 

A korpótlékba a más intézetben rendes tanári minő-
ségben töltött évek beszámíttatnak. 

A helyettes tanár fizetése 800 frt. 
A főgimnázium felvétetett az országos tanári nyug-

díjintézetbe. Tehát a tanárok nyugdíjjogosultak. Azonban 
a fentartó testületek által a törvény 3. §. b) pontja értel-
mében fizetendő 5°/0-ból 2°/0 a tanárt terheli. 

Pályázhatnak a nevezett szakokból középiskolai okle-
véllel rendelkező tanárok, esetleg pályavégzett tanárjelöl-
tek. Utóbbiak az 1883. XXX. t.-c. 30, §-ában foglalt 
feltételek alatt. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
Pályázni óhajtók oklevéllel, eddigi szolgálataikat vagy 

tanulmányaikat igazoló okmányokkal, keresztelő levéllel, 
egészségi, családi állapotukat és katonai szolgálati viszo-
nyaikat igazoló okmányokkal felszerelt és az egyház-
tanácshoz címzett kérvényeiket folyó évi augusztus 7-ig 
alulírott lelkészhez nyújtsák be. 

A megválasztott tanár állását folyó évi szeptember 
1-én elfoglalni tartozik. A rendes tanárrá választott egyén 
egy évi sikeres működés után fog véglegesíttetni. 

Kecskeméten, 1897. július 9-én. 

Győrffy Balázs, Mészáros János, 
főgondnok, mint a fog. ig.-tanács lelkész, mint a főg. ig.-tanács 

világi elnöke. 1—2 egyházi elnöke. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖ1 

Pályázat tanári állásra. 
A szarvasi államilag segélyezett ág. h. ev. főgim-

náziumnál a történelem-földrajzi tanszékre pályázhatni. 
Ilyen képzettségűek hiányában a történelemre s modern 
nyelvek bármelyikére képzetteknek van előnye. 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 frt 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pótlék, 
mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől számít. 

A rendes tanárok törzsfizefése utóbb 1400—1600 
frtig emelkedhetik. Üresedés és kiválóság esetén előlépte-
tésre van kilátás. 

Az intézetbe lépő az országos tanárnyugdíjnak kö-
telezett tagja. 

Csak ág. b. evangélikusok bírnak kilátással végle-
gesítésre s oklevelesek a próba után figyelemben része-
sülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 forint lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra 
képesítésükre, egészségükre, eddigi szolgálatukra, hadkö-
telezettségükre vonatkozó irataikat folyó évi július 31-ig 
bezárólag a főgimnázium igazgatójához küldjék. 

A megválasztott hivatalát augusztus végén tartozik 
elfoglalni. 

Szarvason, 1897. július hó 3-án. 

Mikolay Mihály, 
2—3 főgimn. felügyelő. 

P á l y á z a t . 
A nagyváradi ev. ref. leányinternátus igazg. bizott-

sága az igazgatónői állásra pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak olyan ev. ref. vallású, feddhetetlen 

előéletű hajadon vagy özvegy nők, a kik polgári vagy 
elemi iskolai tanítói oklevéllel bírnak. 

Fizetés: az intézetben való szabad lakás, s teljes 
ellátáson kívül évi 500 frt, havonkénti részletekben előre 
fizetve és a törvény által megszabott 250 frt erejéig menő 
50 frt ötödéves korpótlék. 

Kötelesség: az intézet szellemi és anyagi ügyeinek 
felelősség terhe alatt vezetése, a növendékeknek magavi-
selete, tanulásban való előmenetelökre felvigyázás stb. 

A születési, erkölcsi, orvosi s esetleg szolgálati bi-
zonyítvány nyal és oklevéllel fölszerelt pályázati kérvények 
folyó évi augusztus hó 15-ig a nagyvárad-ujvárosi ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz nyújtandók be, hol a bővebb felvilá-
gosítások készséggel megadatnak. 

A megválasztott egy évi próbaidő után állandósít-
tatik. 

Nagyváradon, 1897. évi július hó 6-án. 

2 — 2 Az igazgató bizottság. 
VNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
XX. kerület, Erkel-utca S. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára SO kr. 

Az 1897-dik év második felére előfizetést nyi-
tunk, bizalommal kérve olvasóink támogatását, még 
pedig két irányban. Folytassák az előfizetést és 
szaporítsák a lap olvasó közönségét. Ha minden 
előfizető csak e g y üj e l ő f i z e t ő t szerez, ezzel a 
lap erejét már megkétszerezhetjük. Az előfizetés 
feltételei a lap homlokán olvashatók. 

Irodalmi Társaságunk érdekében. 
Évről évre halljuk a M. Prot. Irocl. Társa-

ság t i tkárának jelentéséből, évről évre olvassuk 
ennek nyomán egyházi lapjainkban, hogy Iro-
dalmi Társaságunk iránt nincs meg a kellő ér-
deklődés, nem bírta e nagy célra hivatott esz-
közünk még eddig felolvasztani azt a jégpáncélt, 
mely protestáns egyházunk tagjainak szivére oly 
vastag rétegben lerakódott, hogy az a szív nem 
tncl lelkesedni kellően a prot. tudomány termékei 
iránt. Bizonyára sokunknak elméjét foglalkoztatja 
már a kérdés: mi ennek a részvétlenségnek az 
oka? kik azok, a kik nem törődnek egyetlen 
irodalmi társulatunkkal, mely hazai nyelven mű-
veli a protestáns irodalmat? Mert megvallom, ón 
nemcsak az írókat óhajtom látni egy irodalmi 
társaságban, sőt nemcsak azokat, a kik szak-
ismereteik bővítése végett lépnek be tagokul, 
hanem mindazokról, a kik az illető irodalmi tár-
sulat jellege iránt érdeklőcinek, hinni szeretem, 
hogy támogatják azt s tárgyamhoz térve: mind-
azokat, a kik fel bírják fogni a protestáns szel-
lem humanist ikus hivatását s e hivatás szervét, 
az irodalmat támogatni anyagi erővel is rendel-
keznek, mindazokat az első sorban kívánom látni 
Irodalmi Társaságunk zászlójánál. 

Nos, hogy állunk e kívánalommal Irodalmi 
Társaságunk tagjainál? 

A Protes táns Szemle ez évi 6. száma, mely 
egyúttal a pápai közgyűlés emlékkönyve, közli 
a tagok betűrendes névsorát is a hátralékok fel-
tüntetése végett. E hátralékok inkább egyéni 

szempontból fontosak, de van e névsornak egy 
általánosabb érclekű nagy jelentősége s ez az, 
hogy megtudjuk belőle nemcsak, hogy kik van-
nak, hanem azt is, hogy kik nincsenek Irodalmi 
Társaságunkban. 

Az Irodalmi Társaság a hazai két protes-
táns egyház testvériségének symboluma gyanánt 
a két egyház együttes jelszavával alakult meg, 
kizárólagosságot nem ismer, közös érdeket szol-
gál s így az a legelső kérdés: milyen arányban 
emeli a közös terhet a két prot. egyház? 

A világi elemet egyelőre kívül hagyom a szá-
mításon s akkor a következő kép alakul: 

Református lelkész összesen 381 támogatja 
a társaságot, a mi — ha 2400 lelkészt és s.-lel-
készt számítunk —- az egész honi lelkészi tes-
tületnek mindössze 16%-a. Ág. ev. lelkész van 
a társaságban 44, a mi — ha a testvérlelkószek 
összes számát az 1886. Névtár szerint 730-ra 
teszszük — a szűkebb értelemben vett magyar-
honi ág. ev. lelkészeknek 6%-a. Tehát 16% kai 
6% áll szemben. De ugyan ilyen az arány, ha 
a két prot. egyház azon testületeit nézzük, a 
melyek tagokul léptek be az Irodalmi Társaságba. 
Ilyen testület (egyházkerület, egyházmegye, egy-
házközség, iskola) van református részen 232, 
ág. ev. részen 64. Ezen adatok világosan mutat-
ják, hogy az ág. ev. egyház félannyi érdeklődést sem 
tanúsít a közös Irodalmi Társulat iránt, mint az 
ev. református. Pedig a szász ev. egyházakat ki-
hagytam a számításból. Ezt a közönyt mentheti 
talán némileg az, hogy az ág. evangélikusok 
Luther-társaságot is tartanak fenn, de ez még nem 
igazolja a szembeötlő aránytalanságot elfogad-
ható mértékben. 

Ez azonban még nem azt jelenti, mintha ev. 
ref. részen a lelkészek kivánt buzgalommal fel-
karolták volna Társaságunk ügyét. Az a kép, a 
melyet a számok itt mutatnak, igazán elszomo-
rító: csak minden hetedik ev. református lelkész tagja 
Társaságunknak. A 381 ref. lelkész közé ugyanis, 



bevettem azt a néhány segédlelkészt és theolo-
gust is, kik csekély anyagi erejüket odahozzák 
a Társaság pénztárába s ha őket leszámítom, 
355—360-at tesz ki. a társaságbeli lelkészek 
száma. Minden hetedik lelkész. . . . Hát a közbe-
eső ha t ? Ezeknek nincs szüksége ar ra a vilá-
gító fényre, melyet egyetlen irodalmi társaságunk 
ragyogtat? Szomorú, de ki kell mondanom, hogy 
sokunk nem érzi szükségét e fénynek, több lel-
kész nem olvassa Irodalmi Társaságunk termé-
keit, mint a mennyit az anyiszor panaszolt sze-
génységgel indokolhatnánk. 

Es ennek maga a Társaság, annak vezető-
sége nem oka, mert a Társaság kiadványait sem 
emészthetlen német tudákosság nem teszi nehéz-
kesekké, sem egyoldalú ós elfogult szellemi irány 
nem lengi át, a mely a másképen gondolkozókat 
talán kizárná a társaságból. Megengedem ón azt, 
hogy azt a 6, vagy 3 frtot, a mibe a rendes vagy 
a pártoló tagság évenként kerül, sok lelkésznek 
családjától, gyermekeitől kell megvonnia, ón nem 
is vádolom a szegénységgel küzdőket közönynyel: 
ámde az a névsor, melyet Szőts Farkas titkár 
közöl a Szemlében, másról beszél nekem. Kimon-
dom, ha megneheztelnek is, a mi a szivemen 
van . N e h e z e n lesik nagy egyházainknak dús jöve-
delmű lelkészeit a Társaságon kívül látnom. í m e ! i t t 
vannak az alföldi népes egyházak és gazdag pa-
rokhiák: Debrecen, Békés, Nagy-Kőrös, Mezőtúr, 
Szentes, Czegléd, Hajdú-Nánás. Debrecenből hat 
pap közül csupán csak fele tagja az Irodalmi 
Társaságnak, három debreceni pap még »hono-
ris causa« sem tart ja illőnek a Társaság támo-
gatását ; pedig talán telnék abból a 4000 frtból, 
a mennyire felmegy a fizetésük, erre is. Békés, 
két papot dotál, ós pedig bizonyosan nem 600 fo-
rintjával s íme e két pap nem érzi, hogy neki 
talán a protestáns közügyet az irodalom támo-
gatásával is kellene szolgálnia. Nagy-Kőrösnek 
két papja van, bizonyosan jól fizetve, s ők is 
távol állanak egyetlen hazai protestáns tudomá-
nyos társulatunktól, pedig egyikük csak nem 
régen tudományos érdemei folytán püspökjelölt is 
volt. Mezőtúr, Szentes, Hajdú-Nánás 2—2 papja, 
Czegléd egy papja mind távollótükkel tündököl-
nek . . . De nem folytatom tovább, hogy valaki 
azt ne higyje, mintha én e nagy egyházak lel-
készeit jövedelmük irigylése folytán háborgatnám 
e recriminálással. Oh nem! Csak álmaikból, a 
magyar prot. irodalom iránti közönyükből szeret-
ném őket őszinte szavaimmal felrázni, csak azt 
nem akarom hinni, hogy nagy egyházainkban a 
só megízetlenült volna; csak egy jelenségnek 
vagyok szószólója, melyre a Társaság statiszti-
kája tanított. 

Pedig bizony, bizony talán abban is volna 

némi igazam, ha azt állítanám, hogy ízetlenűl 
a só, közönyössé válik lelkészi karunk itt-ott a 
tudomány kincsei iránt. Mert a papnak- kell len-
nie a gyülekezetét megízesítő sónak s ha e gyü-
lekezet íz nélküli, ez a jelenség sokszor jogosan 
utal vissza indokul a só romlott voltára. Más 
szavakkal ; a honnan feltűnően kevés tag lépett 
be az Irodalmi Társulatba, ott én ismét a papot 
hibáztatom. Es itt ismét a nagy egyházak pap-
jait találom szembe magammal. 

Legintelligensebb, bár számban nem legna-
gyobb egyházunk, a budapesti, mely 76 taggal, 
tehát a népesség 0'3%-ával szerepel társasá-
gunk névsorában. Mindjárt utána jön Kolozsvár, 
a hol 21 tagunk van, tehát a lélekszámnak 
(11,000) 0'2%-a. Nem mondhatnánk, hogy írod. 
Társaságunk fontos szerepével arányban állana 
ez a két szám, de más nagy és népes egyhá-
zaink között mégis leginkább meg lehetünk elé-
gedve Budapesttel és Kolozsvárral. Mert ha szót-
tekintünk ismét nagy egyházainkban, látjuk, hogy 
Debrecen, a kálvinista Róma, a papokon és tan-
ügy emberein kívül mindössze három taggal sze-
repel névsorunkban, jeléül annak, hogy itt mély 
álom borult a szempillákra s kikacagva ábránd-
jait azoknak, a kik az Irodalmi Társulat kelet-
kezésekor az unitáriusok ellen a debreceniek 
által indított és az ő győzelmükkel végződött 
nagy és elkeseredett harc után naiv hittel azt 
várták, hogy no most : Debrecen csakugyan lel-
kesedni fog a kedvük szerint alakult Irodalmi 
Társaság iránt. Mert hogy egy kis buzgalommal 
a 42 ezer lélekből háromnál többet nem lehetne 
a Társasághoz édesgetni, ezt alig hiszem; de 
hát . . . hol az a buzgalom ! . . A Bethesda tavát 
ne bolygassuk. Majd eljön talán az idő, mikor 
Debrecen hívja meg magához az írod. Társasá-
got gyűlésre, akkor aztán csak-csak megmozdul 
a tó. Menjünk tovább. Szentesről, mely megyei 
székhely is levén, bizonyára bír prot. művelt 
elemmel, a 18 ezer lélekből, az egyházon, mint 
testületen kívül, senki se tagja Társaságunknak; 
Karcagon egyetlen tanáron ós tanítónőn kívül 
a 14 ezer lélekből senki sem érdeklődik, még 
az egyház, mint testület sem. Mezőtúrról az egy-
házon ós a gimn. tanári testületen kívül 21 ezer 
lélekből senki ; ép ez az eset Békésen is azzal 
a különbséggel, hogy Békés még mint egyház-
község is távollétével tüntet, pedig 21 ezer lel-
ket számlál. Nagy-Kőrös tanítóképezdóvel, gim-
náziummal bír és 18 ezer ref. lakossal, ele a két 
igazgatón kívül senki, de senki, még az egyház-
község mint testület sem pártolja az Irodalmi 
Társaságot. Es egy jelenség mindent megma-
gyaráz : se a szentesi, se a karcagi, se a mező-
túri, se a békési, se a nagy-kőrösi, földiekben 



gazdag papok neveit nem találom a névsorban. 
I la a só megízetlenül, mivel sózzák m e g ? ! 

E jelenségeket látva, ne mondja többé senki, 
hogy a papok anyagi szükség miatt nem pártol-
ják az irodalmat. Ez kopasz mentség; a csekély 
jövedelmű papok bizony sokszor megszégyeníte-
nék a dús parokhusokat, ha évi budgetjökben 
»az irodalmi kiadáscc tételt összemérnék. Ez az 
igazság, ennek a jele mutatkozik az Irodalmi Tár-
saság tagjainak névsorából. 

Még szomorúbb a kép, ha a világi elemet 
keresem, kutatom. Tiszántúli egyházkerületünkből, 
a hova tartozom, csupán csak két egyházmegyei 
gondnok neve van a névsorban, nem látom ott 
sem a békésbánáti, sem a beregi, sem az alsó-
szabolcsi-hajdúvidéki, sem a bihari, sem a felső-
szabolcsi, sem a heves-nagykúnsági, sem a mára-
maros-ugocsai, sem a nagykárolyi, sem a szatmári 
egyházmegyék gondnokait. De ez az eset bizo-
nyosan a többi négy egyházkerületben is. Tanács-
biró alig van össze-vissza 10—12. Hova tűntek 
a régi idők, mikor gazdagjaink, a mostani gentry-
osztály ősei, nyomdákat állítottak, írókat segé-
lyeztek s fejedelmi bőkezűséggel ápolták az iro-
dalmat! Miben mutogatja vájjon a mai világi 
elem — tisztelet a kivételeknek! — annyira 
arrogált egyháziasságát . . . Nem látom, nem 
tudom. 

Még egyházmegyéinkre mint testületekre ve-
tek egy pillantást. Széles Magyarországon 8, mondd 
nyolc egyházmegyének nem kell az irodalmi tár-
sulat; megérdemlik, hogy név szerint felemlítsük. 
Ezek: Dunántúlról a barsi, belső-somogyi, őrségi, 
Tiszántúlról a békésbánáti, Erdélyből a gyula-
fehérvári, nagyenyedi, nagysajói és nagyszebeni. 
Esperesek! ti érdekelt vezetők! buzduljatok fel, 
3 vagy 6 forintocskát csak megbírna a ti egy-
házmegyétek közpénztára is évenként protestáns 
irodalmunk javára. 

Végül egy kis vigasztalást is lássunk. Öröm 
mel üdvözöljük tagjaink sorában nagy és jeles 
világi férfiainkat, lelkes nőinket. Itt olvassuk a 
pártfogó tagok közt br. Prónay Dezsőt, Tisza 
Kálmánt, gr. Tisza Lajost, br, Yay Bélát; az 
alapító tagok közt gr. Dégenfeld József, Duka 
Tivadar, György Endre, Hegedűs Sándor, br. Kaas 
Ivor, gr. Károlyi Tiborné, gr. Kuen Héderváry 
Károlyné horvát bán né, özv. Hegyi Mihályné, 
Móricz Pál, Mocsáry Lajos, br. Radvánszky Béla, 
Szilágyi Dezső, Szilassy Aladár, gr. Tisza István, 
Újfalussy Béla, Zsilinszky Mihály neveit; a rendes 
tagok közt Darányi Ignác minisztert, Lévay Jó-
zsefet, a költőt. Legyen ez derengő sugára egy 
jobb jövő hajnalának! 

íme! bemutattam Irodalmi Társaságunkat 
annak tagjaiban. Nem az én hibám, hogy e kép 

nem vigasztaló; mit tehet arról a tükör, ha a 
torzarc helyett, mely belenéz, nem adhat vissza 
Yénus-főt? Mi a teendőnk? Azt az indítványt 
tette Irodalmi Társaságunknak buzgó és tevékeny 
ti tkára a pápai közgyűlésen, hogy »tegyen szent 
fogadást e társaság minden egyes tagja, hogy 
egy óv leforgása alatt legalább egy új tagot sze-
rezem Feltüntettem a mezőt, a hol lelkeket kell 
megnyernünk s bizony . . . »az aratni való ga-
bona sok!« . . . 

Vajha szavaimat mindazok megszívlelnék, a 
kiket érdekel! 

Lic. Rács Kálmán, 
balsai ev. ref. lelkész. 

A kepemegváltás. 
Az erdélyi ev. ref. egyházkerületnek egyik 

))speciálítása« ez is, de olyan, a melyért nem 
tekinthetnek haraggal a kírályhágóntúli testvé-
rek az erdélyiekre. 

A »kepe(c Erdélyben az, a mi Baranya kör-
nyékén a ))lukma«, máshelyen a ))decima«, szó-
val az egyháztagok által a lelkésznek és tanítónak 
díjlevél szerint teljesített szolgáltatásai pénzben, 
terményben ós szolgálmányokban. Nem »egyházi 
adó« tehát, szorosabb értelemben, hanem papbér 
ós mesterber, vagyis az egyházi adó egyik alkat-
része, melybe nincs beleértve az egyház egyéb 
szükségletei fedezésére szükségelt összeg, a mi 
külön állíttatik elő. 

Egyházi gazdálkodásunk miserabilis voltát 
alig mutat ja valami anynyira, mint ez az ú. n. 
kepe, mely határozott rendeltetéssel bírván, a 
kepe teher hordásának összes ódiuma is egyet-
len irányban, t. i. a pap ós mester személyével 
szemben nyilvánul. Egy másik, igen gyakran 
előforduló kellemetlenség is keletkezik az efféle 
adózásból, t. i. hogy a leggyakrabban magára a 
lelkészre ós tanítóra háramlik a javadalmuk ezen 
része legnehezebben beszedhető hányadának a 
behajtása felől való gondoskodás. Az így nyert 
javadalom aztán a keserű kenyér. 

A mult századokban, sőt a jelenben is, a 
falusi egyházak lelkészei így nyerték s részben 
nyerik ma is, Magyar- ós Erdélyországokban a 
fizetésüket. A javadalmazásra ós a javadalmat 
szolgáltatókra egyaránt szégyenletes ós kelle-
metlen ezen fizetési módszer, a melyet a városi 
lelkészek kevésbbé ismertek, főleg e század má-
sodik felében kezdett átalakulni. Azonban a vál-
tozások szálai a századok első felére is vissza 
vezethetők. 

A változtatást két képen vitték keresztül, 
t. i. vagy megváltották az ú. n. kepét, vagy pedig 
egyetemes egyházi ós iskolai adóba olvasztották 



be, úgy hogy többé nem lehetett megismerni, 
hogy mi a papbér, mi a tanítói fizetés. Ez utóbbi 
Erdélyben nem szokásos és így ismeretlen, ha-
nem annál inkább az a megváltás. A megvál-
tásnak egyik igen prakt ikus módja volt a tago-
sítás alkalmával több egyházközség által létesített 
azon eljárás, hogy a lelkész és tanító ellátására 
elegendő terület hasíttatott ki a határból s en-
gedtetett át a nevezetteknek azon kikötéssel, 
hogy többé (stólán kívül?) semminemű szolgál-
tatást nem teljesítenek számukra. Ily megváltás 
ís kevés fordult elő Erdélyben, hanem e helyett 
tőkéket hoztak és hoznak össze, melyeknek ka-
mataiból fedezik a lelkészi díjlevélnek kepefize-
tés útján beváltandó pontjait. Azonban előfordul 
gyakran az is, hogy földterületeket is vásárolnak 
a lelkész vagy tanító számára, a melynek jöve-
delme arányában csökken a kepe, vagy a kepe 
helyett fizetett járadék összege. 

A kepe megváltása végett szükséges tőkék 
összehozása körül az erdélyi ev. ref. egyházköz-
ségek roppant buzgalmat fejtenek ki, a mihez 
hasonlót a Királyhágón túli részekben nem is 
találunk. Itt ugyanis, mint már említve volt, a 
tagosítást felhasználta egynéhány egyház s így 
a rendes egyházi adótól megszabadult, ele az 
óriás nagy többség semminémű lépéseket nem 
tett az egyházi adó leglényegesebb alkatrészének 
megszüntetése iránt. Ez pedig annál feltűnőbb 
dolog, mert köztudomásúlag az öt református 
egyházkerület között az erdélyi a legszegényebb. 

Kétségtelenül önzetlenség és vallásos buzgó-
ság kívántatik ahhoz, hogy évtizedeken keresztül 
fillért fillérhez, forintot forinthoz rakva tőkét 
képezzenek, alapot gyűjtsenek, s ezért áldozatot 
viseljenek, a miknek egy későbbi nemzedék veszi 
majd csak hasznát. Magam is tapasztalatból tu-
dom, hogy ilynemű kísérlet sokszor semmisült 
már meg a magyar ember kedvenc példabeszé-
dén : »a ki hátul jön, tegye be az ajtót«. Sokak 
előtt különös gondolat, hogy áldozatot hozzanak 
csak azért, hogy majd mások vegyék annak a 
hasznát. 

Bizonyára nehéz volt Erdélyben is a kezdet, 
de ma már elég szép eredményt képes a kerü-
let felmutatni. Nem tudom mostan positive meg-
mondani, hogy mi volt és ki volt a mozgalom 
megindítója, de a könnyen kapható adatokból 
látom, hogy már a század első felében, néhány 
a marosi egyházmegyébe tartozó egyházközség, 
ú. m. Mező-Maclaras M.-Csávás, M.-Kövesd, Makk-
falva voltak az elsők, melyek a kepét megvál-
tották, s a mely egyházközségek példáját számo-
san követték. Ezen egyházközségek elég gazda-
gok voltak ahhoz, hogy az egyházközség egyéb 
vagyonának jövedelméből fedezzék a papnak és 

mesternek szolgáltatandó kepét és igya híveket 
ós belhivatalnokokat felmentsék az egyaránt kel-
lemetlen szolgáltatások terhétől. 

Azonban, talán épen azért, mert a hívek a 
közvagyonnak a felhasználásával is igyekeztek 
a személyi tehertől szabadulni, csakhamar tudo-
mányos szempontból ellenzői is akadtak a kepe-
megváltásnak. így főleg a nagy nevű erdélyi jog-
tudós, Dózsa Elek, ki a protestantismus szelle-
mével ellenkezőnek állítá, hogy a fizetésöket hall-
gatóiktól igényelhető papok s mesterek, az ekkló-
zsia által fizetett kivatalnokokká változtattassanak 
a viszonyok kegyeletességének megszüntetésé-
v e k és a ki felhozza azt is, hogy a pénztőkék 
nem oly biztosak, mint a terményekben alapított 
fizetések. 

A Dózsa kifogásai és aggályai nem nagyon 
hátráltat ták a kepemegváltás eszméjét, legfelebb 
a gyakorlati kivitelt módosították annyiban, hogy 
azután a kepemegváltási alapok nem egyházi 
vagyonból, hanem a hívek áldozatkészségéből 
gyűjtettek s a gyűjtésnél nagy szerepet játszot-
tak a takarék bor- és magtárak, melyek 25— 33%-os 
jövedelmet biztosítottak. 

Ma már úgy áll a dolog, hogy az erdélyi 
ref. kerületben több mint 1.200,000 frtnyi tőke 
van összehalmozva az egyházközségek tulajdo-
nában kepeváltási alap címen, mely összegnek 
5%-os kamata az erdélyi ev. ref. kerület összes 
papi javadalmainak közel Va-át teszi ki. Legelői 
járnak a görgényi (207,000 frt), marosi (177,000 frt), 
erdővidéki (173,000 frt) és orbai (152,000 frt) 
egyházmegyék. 

Az erdélyi ev. ref. kerület részleges kepe 
megváltást is engedélyez t. i., hogy a fa vagy 
a bor, vagy a zab, vagy a búzakepe váltas-
sék meg, azonban később csak általános kepe-
váltságot engedett meg s 1879-ben elrendelte, 
hogy ha valamely egyházközség kepemegvál-
tási tőkéje elegendő a megváltás keresztülvite-
lére (5%-kal számítva a tőke jövedelmet), az 
illető egyházközség köteles tőkéjét az egyház-
kerület központi pénztárába beszolgáltatni meg-
őrzés, illetőleg gyümölcsöztetós végett Ez [intéz-
kedés, mely az egyházmegyék többségének néze-
tével ellenkezett, ma is fenn áll ós erre van 
alapítva kerületünk szerencsés kezű püspökének 
a legutóbbi egyházkerületi közgyűlés elé bejelen-
tett terve, t. i. hogy a kepemegváltási alapok 
bevonásával egy kepeváltsági takarékpénztár ala-
píttassák, mely szolid pénzügyi műveletek által 
még hasznosabban gyümölcsöztesse a szótforgá-
csolt tőkéket és közelebb hozza az általános kepe-
megváltás várva várt idejét kerületünkben. 

Ila most már a tisztelt olvasó azt kérdezi 



tőlem, hogy miért mondottam én ezt el itt e 
lapban: röviden megfelelek er re a kérdésre is. 

Mint azt már mindnyájan tudjuk, a kormány 
elkészítette a törvényjavaslatot a lelkészi jöve-
delmek kiegészítéséről. De azt kevesen tudják, 
hogy a javaslatban van-e provideálva a híveink 
által sokhelyen viselt roppant egyházi terhek 
leszállításának lehetőségéről. És minthogy én 
ezt — bár feltétlenül óhajtandónak, okvetlen 
szükséges dolognak tartom, nem vagyok hajlandó 
bizonyos okokból feltenni (ilyen ok a fentebbi 
takarékpénztár eszméje is) azért szükségesnek 
láttam előre figyelmeztetni az ón atyámfiait, hogy 
tegyenek meg minden lehetőt a hívek terhe alá-
szállítására. Nem kivihetetlen az eszme, mert 
íme a legszegényebb egyházkerületben már is 
meg van — legalább félig — valósítva. 

Pokoly József, 
az egyháztörténet tanára. 

Gerhardt Pál s az evangélikus egyházi 
költészet.* 

A XVI. század első negyede hatalmas átalakulást 
idézett elő a szellemi világban. Wittenberg, ez igénytelen 
brandenburgi városka volt az átalakulás kiinduló pontja, 
a megindítója pedig egy szerény, egyszerű szerzetes, kit 
a teremtőből nyert szívjósága, bölcsesége és szilárd aka-
rata kiválván, képessé tett arra, hogy embertársait meg-
szabadítsa a római igából s szemöket megnyitva, a Krisz-
tus hirdette egyszerű hithez visszavezesse. Hatalmas szava 
visszhangot keltett egész Európában s bölcsek és tanulat-
lanok egyaránt hozsánnát kiáltottak a pusztában megjelent 
prófétának, a kit csakkamar számtalan munkás kéz támo-
gatott a Krisztus szellemének megfelelő egyház épületének 
felépítésében. 

Luther mindenekelőtt az istentiszteletet tartotta szük-
ségesnek reformálni, s a latin mise helyett a német prédi-
kációt, a latin hymnusok helyett a német egyházi énekeket 
alkalmazni. Az előbbi csak ment, az utóbbi azonban nagy 
nehézségekbe ütközött. Eddig u. i. szó se volt német 
egyházi énekről, mivel a nép cselekvőleg alig vehetett 
részt az istentiszteleten, ő csak a mise hallgatására s 
csendes imádkozásra volt feljogosítva; nyilvános isten-
tiszteleteken nem volt szabad énekelnie, s ha ezt egyes 
ünnepeken s a délutáni és estéli istentiszteleteken mégis 
megtette, ezt az egyház csak hallgatólag tűrte meg, de 
jognak soha el nem ismerte, sőt határozottan kárhoztatta. 
Ezt bizonyítja a constanzi zsinatnak 1415. Misa Jakab-

* Források: Kocli E. E. Gesch. d. Kirchenlieds u. Kirchen-
gesangs; Herzog J. J : Realencyclopádie für prot. Theologie u. 
Kirehe; Schletterer: Gesch. der kirchlich. Dichtung u. geistl. Musik; 
Langbecker: P. Gerhardts Leben u. Lieder; Scherer W.: Gesch. 
d. deutsch. Litteratur; Meyer: ConversaHong-Lexikon. 

hoz intézett végzése, melyben komolyan megdorgáltatnak 
azok, a > kik kiválóan szellemeseknek tartják magukat s 
azt hiszik, hogy üdvözülnek, ha a templomban, a házak-
ban és műhelyekben énekeket énekelnek, a melyeket az 
egyház nem engedélyezett. Ha a laikusoknak meg van 
tiltva az igehirdetés s a szentírás magyarázata, még sok-
kal inkább tilos nekik a nyilvános gyülekezetben való 
éneklés, mert az egyik olyan, mint a másik*. 

Luther ily körülmények közt kénytelen volt az 
egyházi költészettel is foglalkozni s lángeszének és sokol-
dalú műveltségének sikerült is a német evang. egyházi 
dalt megteremteni. Összesen 36 dalt írt, részint latin 
hymnusok, részint ó-német egyházi dalok, részint bibliai 
helyek alapján, részint pedig szabadon s hatásuk oly nagy 
volt, hogy a német nép formálisan beleénekelte magát az új 
vallásba, mert, miként Zellin Katalin mondja az általa 
1534-ben kiadott énekeskönyv bevezetésében: »a mester-
legény munka közben, a szolgáló mosogatás mellett, a 
földmíves és szőllőmunkás a mezőn, az anya pedig a 
bölcsőben sírdogáló gyermeknek énekelt*. 

Luther az egyházi dal terén se maradt egyedül. 
Számosan sorakoztak melléje s az ezen időben keletkezett 
dalok csaknem kivétel nélkül hatalmas erő, gyermeki 
egyszerűség, megragadó mélység, s evangeliumi öröm által 
tűnnek ki. Mindannyinak jellemvonása az objectivitás; 
az egyház képezi bennök az alanyt vagy tárgyat s az 
evangéliumtól áthatott keresztyén gyülekezet szólal meg 
bennök. A legértékesebbek minden esetre Lutheréi, me-
lyekben kifejezésre jut az Istenben való rendületben hit, 
a gonosz ellenség feletti győzelem bizonyossága. Az »Erős 
vár a mi Istenünk« kezdetű dala, melyet valószínűleg 
1529-ben, a speieri birodalmi gyűlés idejében írt, protes-
táns énekeskönyveinkben mindenkor előkelő helyet fog 
elfoglalni. 

Luther halála után sokáig parlagon maradt az egyházi 
dalköltészet mezeje. A megalapított egyházat meg is kellett 
erősíteni s ez a munka minden erőt igénybe vett. S a 
Róma, és a testvér református egyház ellen viselt harc, 
valamint az egyházban támadt belső viszálykodások telje-
sen elvonták a figyelmet a vallásos költészetről. Nagy 
jelentőségű eseménynek kellett bekövetkeznie, hogy az 
ismét életre ébredjen s felvirágozzék. 

Ez az esemény a XVII. század elején következett be. 
1618-ban kitört a 30 éves háború s pusztító viharként 
dühöngött a német államokban. Megsemmisítette az anyagi 
jólétet, az önálló szellemi életet s elvadította a népek 
erkölcseit. Mi volt természetesebb, minthogy a hívő lélek 
az általános bajnak s szerencsétlenségeknek ezen idejében 
a Mindenhatóhoz fordult vigasztalásért és segítségért. A 
hit ismét teljes mértékben kívánta meg a maga jogait 
s újra megcsendült a dal, melyben az Isten iránti mély 
hit s rendületben bizalom jutott kifejezésre. S támadt egy 
férfi, a kit az egyházi énekköltészet terén mindjárt Luther 
mellé kell állítanunk s a kit jogosan nevezhetünk az evang. 
egyházi dal második megteremtőjének, ujjáalakítójának. 
E férfiú Gerhardt Pál. 



1. É l e t e . 

Életrajza rendkívül érdekes és tanulságos. Itt azon-
ban tér szűke miatt csak egyes lényegesebb momen-
tumokra utalok, a melyek nélkül költészetének helyes 
megértése teljességgel lehetetlen. 

Született 1607. március 12. Grafenhainichenben. 
Theologiai tanulmányainak végeztével Berlinben tartózko-
dott Bertholdt András ügyvéd házában s templomi szónok-
latai és költeményei által ismertté és kedveltté tette magát 
a hívek előtt. A háborús idők nem kedveztek önállóság 
utáni törekvéseinek s már jóformán férfikorának estéjét 
élte. midőn 1651-ben a mittenwaldei gyülekezet lelkészé-
nek választotta. 1657-ben Berlinbe hivatott meg s a 
mikor a meghívást elfogadta, bizonyára nem gondolt arra, 
hogy életének küzdelemteljes ideje csak itt veszi kezdetét. 
Ebben az időben dúlt u. i. a lutheránusok és kálvinisták 
közt kitört áldatlan testvérharc legjobban. A kinek ez a 
harc leginkább fájt. nem volt már, mint Frigyes Vilmos, 
a nagy választófejedelem. A protestantismus érdekében tehát 
arra határozta magát, hogy a harcnak akár szép szerével, 
akár pedig erőszakkal véget vet. Legelsőbb is barátságos 
colloquiumra hívta össze a két testvéregyház kiválóbb 
egyéneit — köztük Gerhardt-ot is — s a midőn látta, 
hogy terve hajótörést szenved, s a kölcsönös közeledés 
helyett inkább kiélesednek az ellentétek. 1664-ben szigorú 
rendeletet bocsátott ki, megtiltván az evangélikusoknak 
ép úgy. mint a reformátusoknak, hogy a testvéregyházat 
s híveit »gúnyolják, elítéljék, kicsinyítsék, feddjék s kár-
hoztassák 

Egyszersmind megparancsolta, hogy mindkét feleke-
zet lelkészei reverzálisok által köteleztessenek rendeletének 
betartására s a reverzálist aláírni nem akarók hivatalunk-
tól megfosztassanak. Sokan engedelmeskedtek a rendelet-
nek, sokan pedig megtagadták a revezális aláírását. Ez 
utóbbiak közé tartozott Gerhardt is, a ki dacára annak, 
hogy a választófejedelem később felmentette a reverzális 
aláírásának kötelezettsége alól, abbeli reményének adott 
kifejezést, hogy »rendeleteinek eleget teend s továbbra 
is bizonyságot tesz ismeretes türelmességérőU, nem engedte 
hitbeli meggyőződését bilincsekbe verni s 1667. önként 
megvált kivatalátöl. 

Két hosszú, szomorú esztendő várt most reá. Szűköl-
ködnie ugyan nem kellett, mert berlini gyülekezete min-
dennel ellátta, a mire szüksége volt, de elég fájdalmat 
okozott neki az, hogy nem volt munkatere s Urának nem 
szolgálhatott. S a megpróbáltatás még nagyobbá vált a 
következő évben, midőn a halál elragadta mellőle szerető 
hitvesét, a ki mindez ideig híven megosztotta vele örömét 
és bánatát. Végre ismét megnyílt előtte a pálya; 1669-ben 
Lübbenben foglalta el a lelkipásztorságot s itt élt 1676-ban 
bekövetkezett haláláig. 

(Folyt, köv.) Adorján Ferencz. 

T Á R C A . 
Csevegés a »logos«-róL 

(Folytatása és vége.) 

így hát nem is az egész prolog, hanem ez az egyet-
len egy szó az egész filozófus elmélet alapja. Mert a pro-
log tulajdonképen semmi egyéb, mint bevezetés, ugyanaz, 
a mi a Máté és Lukács evangéliumának első két-két feje-
zete, azokkal teljesen parallelnek mondható. A mi különbség 
e parallel bevezetések között van, az nem az evangélisták 
Jézus személyről, s mondjuk ki nyíltan, intézményéről való fel-
fogásának különbségéből, ha az evangéliumok céljainak 
különbözőségéből következik. Az említett két synopticus 
a Jézus életének és tanításainak krónikása, János pedig, 
ha szabad magamat így kifejeznem, a Jézus jellemrajz-
írója. Amazok azt írják meg, hogy mit tett s mit tanított 
Jézus; János pedig azt, hogy ki a Jézus. Amazok tehát 
az ő krónikás jellemükhöz híven, azt mondják el beveze-
tésükben, a mi az eseményeknek általuk elsorolandó lánco-
latába bevezeti az olvasót, hogy hogy született Jézus, 
mint jelentetett ki a világnak, stb.; János viszont a maga 
céljának megfelelőleg azokat az alap-jellemvonásokat rakja 
le a bevezetésben, melyekre aztán jellemrajzát felépítheti, 
hogy t. i. Jézus Isten, a ki emberré lett, hogy világos-
sággá, azaz életté legyen ember-testvérei számára. János 
tehát rövid szóval fejezi ki Jézus természetfelettiségét, a 
mit a synoptikusok a születést megelőző és követő csodás 
jelenetek elbeszélésével fejeznek ki. Mert ha a synoptiku -
sok a Szentlélektől való fogantatás alatt nem azt értik, 
a mit János a Xóyoc istensége alatt, akkor csakugyan nem 
tudom, hogy mit értenek. Ha csak valami Herkules-féle 
félistenséget nem. De ilyen feltevésre talán még sem mer 
senki vetemedni. Hogy pedig a synoptikusok a bevezetés-
ben a praexistentiát nem érintik, az oly természetes, hogy 
az volna baj, ha érintenék. Viszont Jánosnak okvetlenül 
érintenie kellett, hiszen ez Jézus jellemének legfőbb alap-
vonása, s az ő tulajdonképeni lényege ebben van. 

A prológnak előbbeni meghatározásából önként követ-
kezik, hogy a Logosz jelentését magából a János evangéliu-
mából kell meghatároznunk. Már maga a prolog is adja 
ennek rövid meghatározását, a tárgyalás pedig ezt bőven 
kifejti, úgy hogy a mű figyelmes elolvasása után előttünk 
áll a Logosz eleven, hű képe. És ha ezt a képet össze-
hasonlítjuk azzal, a mit a sinoptikusokból nyerünk, úgy 
találjuk, hogy semmi lényeges különbség nincs köztük. 

Jézus itt is nevezi magát »ember Fiának* épen 
úgy, mint a synoptikus evangéliumokban, s e kifejezés 
itt sem jelent mást, mint ott. Nem csak a testben járó 
Logosz ő, hanem valódi ember, a ki mindenekben hason-
latos mi hozzánk, az egy bűntől megváltva, s a kitől 
annyira nem idegenek az emberi érzelmek, hogy köny-
nyeit hullatja, mikor barátjának Lázárnak sírjához megy. 
De azt mondják a kritikusok, hogy ilyen, a synoptikuso-
kéval öszhangzó adatok tényleg vannak a negyedik evan-
géliumban; de ezek nem is a filozófus szerzőtől erednek; 



mert ő úgy tünteti fel Krisztust, mint metaphisicai érte-
lemben vett Istenfiát. Ez igaz, de épen így tüntetik fel 
a synoptikusok is. János evangéliuma semmivel sem mond 
többet Jézus istenfiúságáról, mint Mát. 11, 25 — 30. Luk. 
10, 21—22. »Mindenek nékem adattak az én atyámtól; 
és senki nem tudja, kicsoda legyen a Fiú, hanem csak az 
Atya: és ki legyen az Atya, hanem csak a Fiú*. És még 
sok egyéb volna felhozható, de elégedjünk meg ennyivel, 
mindössze még a naini ifjú feltámasztását említsük fel 
annak megmutatására, hogy ezt a szó szoros értelmében 
vett istenfiúságot a synoptikusok sem tisztán valláserköl-
csi értelemben vették, hanem metaphvsikai értelemben 
vett isteni hatalmat is tulajdonítottak Jézusnak. 

Lényegbeli különbséget tehát a János Logosz-Krisz-
tusa és a synoptikusok Jézus Krisztus a között semmiféle tár-
gyilagos vizsgálat nem tud kideríteni. Sőt azt mondhatjuk, 
hogy még a részletekben is teljesen megegyeznek egymás-
sal az evangéliumok, úgy Jézusnak legapróbb emberi vo-
násait. mint legmélyebb isteni tulajdonságait illetőleg. Az 
előadásban azonban tényleg van különbség. A synoptiku-
sok nem hangoztatják minden képzelhető alkalommal Jézus 
istenségét úgy, mint János. De ez logikailag következik 
az evangéliumok fentebb vázolt természetéből. A synop-
tikusok magokért a történetekért mondják el a történe-
teket, János pedig minden szót Jézusért mond. 

A Ján. 20, 31. v. abban állapítja meg az evangélium 
célját. »bogy hidjétek, hogy a Jézus Krisztus Istennek 
Fija, és hogy azt hivén, örök életet vegyetek az ő neve 
által*. Míg tehát a synoptikusok megelégesznek az esemé-
nyek vagy tanítások hű registrálásával: addig János min-
den eseményt, minden szót csak a célja elérésére mond 
el. Ő, mint már említettük, nem történetet ír, hanem jel-
lemrajzot, s a történeti anyagot csak ennek illusztrálására 
használja. Ezért áll nála mindenütt oly határozottan és 
világosan előtérben a Jézus isteni személye, ezért is oly 
hézagos az ő történeti előadása, és egyúttal azért van 
benne annyi közvetlenség, a mennyi egyik evangéliumban 
sincs, mert csak azt a történeti anyagot használta fel, a 
minek szem- és fül-tanúja volt s ebből is csak azt, a mi 
legmélyebben bevésődött szivébe, mint Jézus isteni hatal-
mának és szeretetének nyilvánulása. 

A mily közel van a János Krisztusa a svnoptiku-
sokéhoz, ép oly távol esik az alexandriai Xó^oc-tól. ' 0 XÓYOC, 

a szó, a görög filozófiában többféle jelentéssel bír. Sokra-
tesnél fogalom, Plátónál idea, a mi a Stoa bölcseinél aztán 
a világeszmévé lett. Innen ment át az alexandriai zsidó 
vallásfilozófiába, természetesen a megfelelő átalakulást 
szenvedve. A stoikusok u. i. pantheisták voltak, Philo 
pedig az Istent a világtól távol, nagy magasságban gon-
dolta, minélfogva nála a világeszme sem lehetett imma-
nens, hanem az egymástól távol eső Isten és világ közé 
került, mint közvetítő. És erre súlyt kell helyeznünk, mert 
ebből látjuk, hogy bármily ékes titulusokkal illeti is Philo 
az ő XoYoc-át. a 7rpíorÓYOVoc-t, a 7rpsa(3ÓTaToa ínöc; roö 

t, mégis nagyon távol áll az mindattól, hogy Isten-
nek volna mondható, mind attól, hogy testté, emberré lehe-

tett volna. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Philo 
logoszának semmi köze az üdvkijelentéshez, hanem az 
teljesen kozmikus princípium, tehát merő ellentéte János 
logoszának. És végül az sem, hogy Philo logosza az Isten 
subsistentiájától megkülönböztetett személyé nem lett s 
nem is lehetett. 

Semmi köze sincs ezeknél fogva a János logoszá-
nak az alexandriai zsidó vallásfilozófiához. Az alexandriai 
Xofoc-nak megfelel a régibb zsidó irodalom chokmája, s 
a későbbi irodalom mémrája, mely meglehetősen közel 
áll a görög filózofia világeszméjéhez, s melyet a chokma 
irodalom művelői, kivált a későbbiek, a Philo logoszához 
hasonlóan sokképen megszemélyesítették; ez azonban 
tekintetbe sem jöhet vizsgálódásunknál, mert a chokma 
vagy mémra személyiségéről komolyan szó sem lehet, 
mivel az nem egyéb költői figuránál. 

De mind e mellett is valami, erős közös vonás van 
az alexandriai zsidó logos-chokma-mémra és a negyedik 
evangélium logosza között, oly erős vonás, mely első 
tekintetre azonnal lényegrokonságot látszik elárulni, az 
t. i., hogy mind a kettő közvetítő. De közelebbről tekintve 
lényegellentétet találunk, mert a logos-mémra elválaszt, a 
logos-Krisztus összeköt; arra azért van szükség, hogy 
Isten minél magasabban trónolhasson a világ felett, mely-
lyel nem érintkezhetik, mint az ő ellentétével; erre pedig 
azért van szükség, hogy Isten minél közelebb lehessen 
a világhoz, hogy a sötét és profán világot megvilágosítsa 
és megszentelje az ő immanentiája. Az a logosz mélyen 
alatta áll az istenségnek, és mégis magasan felette az 
emberiségnek; ez a logosz pedig Isten, és mégis »az övéi 
közé jöve* e földre 

De ha ez így van, miért nevezi János Krisztust 
logosznak s mit ért ő ez alatt a szó alatt? Feleljen meg 
erre az írás, mint magamagának egyedül illetékes magya-
rázója. Azt hiszem, e tekintetben jogosan hivatkozhatunk 
egy zsidós irányúnak tartott mű, az apokalypsis mellett 
egy másikra, mely némelyek szerint erősen az alexand-
riai zsidó vallás-filozófia hatása alatt áll, a héberekhez 
írott levélre. 

Apok. 19, 13. versben a vérbe mártott ruhában meg-
jelenő Jézus neve ó AÓYOCJ TOD OSOD, tehát nem az Isten 
voös-sza, vagy eszméje, sem nem a világé, hanem egysze-
rűen Isten szava. A Héber 1. 3, 12. is szól az Istennek 
ilyen élő szaváról, mondván: Cö>v yáp 6 TOÖ OSGO, 

%cá ávepfTjc, xaí Tojito-uspo? orcsp ícaaav jxá^atpav §taTO[xav, 
xai SÚXV0JJ.8V0C cá]pt £j.£pia[xoo (po/vjc TS xaí JivsójJtaTO ,̂ 
ápfiwv TE v.ai [XDSXWV, xal Kpimbc, ev$O;I7}AE(!)v X A I evvoitöv 
vtapSíac; ugyan ki gondolhatna itt más jelentésre, mint 
szóra? íme tehát zsidóskodóknál és alexandrinuskodóknál 
egyaránt szót jelent a Xóyoz. 

De nem jelent mást a johannistáskodóknál sem. A 
János első leveléről még a tübingai kritika is elismeri, 
hogy rokon a János evangéliumával. Egy kor és egy filo-
zófia szülötte. I. Ján. 1, 1 v. pedig így szól: ő rjv arc' apx^c 
o áxYjXÓajJLSv, 8scopáxcqj.ev, stb. rcept TOU XÓ700 r?jc Ü>rjc. 
Az áx7]vtóa|j(,sv kétségtelenné teszi, hogy a Xó^oo vfjc Co>f̂  



nem jelenthet mást, mint szót; míg a mondat többi részei 
azt mondják, hogy ez a szó megtéstesült. Tehát e mondat 
más szóval azt teszi, hogy év auxtj) £a>Y] fjv, (János 1. 4.) 
xai o Xd^oa aapC ifivéto, (Ján. 1, 14.). Nem jelenthet 
tehát 8 Xófoc a János evangéliumában sem mást, mint 
kiváltképen való szót. Mint a Héber 1. 1, 1 v. mondja: 
»Minekutánna az Isten sok rendben, és sokképen szólott 
volna régen az Atyáknak a Próféták által: ez utolsó idők-
ben szólott nekünk az ő Fija által. ' 0 Xó-pa tehát nem 
egyéb, mint az Isten legtökéletesebb eszköze és egyúttal 
maga a megtestesült kijelentés, tehát a testté lett isteni 
ige, szó. 

Mivel pedig a Philo Xofoc-a, bármint iparkodjunk 
is elmagyarázni a Xófoa evStá^eto? és 7rpotpopíx.óc segít-
ségével, nem más, mint a platonikusoknak Isten helyett 
a világban működő ideáinak összessége, vagy a stoiku-
soknak a világ építő mesterévé tett világeszméje, tehát 
voóc, ratio: még azt sem mondhatjuk, hogy János magát 
a szót onnan kölcsönözte volna. Mint Luthard megjegyzi, 
Xófo? Philonál: ratio; Jánosnál: oratio. 

Nem hát, nem eszme a Jézus, hanem ige, az Isten-
nek ékesen szóló, élő igéje, kinek e földön lett megjele-
nése, élete, szeretete, szelídsége, alázatossága, csuda nagy 
ereje, tűrése, szenvedése, halála, feltámadása, megdicsőülés 
mind egy-egy hatalmas prédikáció, mely olyan ékesszó-
lással hirdeti nekünk az Istennek hozzánk való nagy irgal-
masságát, a milyenre semmiféle szó nem volna képes. 
Ez a prédikáció győzte meg a világot, nem a görögbe 
oltott zsidó vallásfilozófia világeszméje. 

És mivel minden hatalom csak azok által az esz-
közök által tartható fenn, melyek által megállapíttatott, 
minden értelmes elme előtt világos legyen, hogy a mi 
egyházunk sem tartható fenn sem alexandriai sem tübin-
gai eredetű homályos existentiájú vérszegénységben sínlődő 
eszmék lantolása álal; hanem egyedül a hús és vér, élő, 
igaz Igének erőteljes prédikálása által. 

A keresztyén vallás nem Philo és Baur kegyelméből 
fejlődött, hanem Isten kegyelméből adatott a Jézus Krisz-
tusban, nem is Baur fogja tehát fentartani, hanem Krisztus. 

És ez valóban nagyon jól is van így. 
Kecskeméthy István. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
Az >Evang. Bund« szász tartományi fiókja rendes évi 

közgyűlését f. év május hó 19. és 20. napjain Nordhau-
senben tartotta, mely alkalommal dr. Fey hallei lelkész 
a szövetseg buzgó működéséről s különösen a sajtó terén 
követett lelkes agitátiójáról lelkes képet nyújtott. A főelő-
adást Jordán lelkész tartotta, ki »Evang. und kathol. 
LeibesthátigkeiU címmel főleg a diakoniának szolgálatá-
ban álló prot. és pápás egyesületekről értekezett. Kaisers-
werth központ mellett 78 prot. diakonissaház s 1200 dia-

konissa áll jelenleg a prot. diakonia szolgálatában. A prot. 
diakonia az egyetemes papság természetes folyománya, 
míg a pápás a jócselekedetek tanán s egyházi gyakorla-
tán épült fel. Örvendetes körülmény, hogy a diakonia iránt 
már nálunk Magyarországon is (Budapest, Pozsony, Lőcse) 
mutatkozik érdeklődés. Az előadás kapcsán az Evang. 
Bund közgyűlése becsületbeli kötelességének jelezte, hogy 
a diakonia ügyét teljes erővel felkarolja s minden pápás 
és protestánsellenes támadásik ellenében megvédelmezze. 
Bárcsak jobban terjedne közöttünk a szeretetmunka iránti 
érdeklődésünk! 

Mult külföldi szemlénkben közzétett statistikánkat 
az áttérésekből s különösen vegyes házasságokból eredő 
veszteségek tekintetében a Statisztische Correspondenz 
nyomán még a következő adatokkal egészítjük ki: Tisztán 
prot. házaságokból 100 szülött közül 97, 51, 200, vegyes 
házasságból ellenben csak 91, 21 gyermek megkeresztel-
tetett az evang. hitvallásra. Kedvezőbb az esketési viszony. 
100 prot. mátkapárból 93, 73, 200, vegyes párból ellen-
ben 93, 62 vette igénybe az egyházi áldást, s mint olvas-
suk, újabban is javultak a viszonyok. Az 1876. Civil-
standsgesetz tehát e tekintetben nem ártott a prot. egyház-
nak, s a cura pastorális buzgóbb és odaadóbb munkás-
ságának egyengette útját. Legroszabbul áll — ép úgy mint 
nálunk az 1868. LI1I. t.-cikk elejtése s a reverzális tör-
vényesítése óta — Trier vidéke, hogy 1896-ban vegyes 
házasságból szül. 87 gyermek közül csak 16, tehát 18% 
kereszteltetett az evang. hitvallásra, s 27 vegyes házas-
ságból csak 4, azaz 15% vette igénybe az egyházi 
áldást. Valóban az ultramontanismus minden téren való 
terjeszkedéseit csak az nem látjá, kinek az eszmei nincse-
nek vagy látni nem akar! 

Érdekes jelenségekkel találkozunk az ultramontanis-
mus körében. Vannak a pápás laikusok közül, sőt ujab-
ban a papok közül is olyanok, kik abban a csalódásban 
élnek, hogy vaticanismus és szellemi szabadság össze-
egyeztethető, ép úgy, mint nálunk, hol a hierarchia alap-
ján autonómiáról álmodoznak a mi jámbor kegyes pápá-
saink. Beyschlag lapjának »Kirchl. Chronik* rovatában 
azt olvasom, hogy egy Bunckhofer nevezetű pap és wert-
heimi gimn. tanár a keresztyénség általános alapigazságai-
ról prédikál s egy kényszerített és sablonok között mozgó 
prédikálás ellen a szószékről is tiltakozott. így hát meg-
éljük, hogy Mária csudatettei és májusi áhítatosságai 
helyett pibliai heresztyénségről prédikálnak a pápás szó-
székeken. Vagy azt olvasom nevezett helyen, hogy Schell 
würzburgi theol. tanár rektori székfoglalójában a tarto-
mány szabadságáról értekezett s különösen a kath. theo-
logia szabadságát és függetlenségét vitatta. »A theologus, 
úgymond, a ténylegesnek csak egy kritériumát ismeri, s 
ez az értelemmel, a tapasztalással s a gondolkodással 
való megegyezés®. Hátha ez a megegyezés nem lehetséges? 
Az esetben — mondotta Pio nono — a dogma korrigálja 
a történetet sőt kívánja az értelem s a lelkiismeret 
áldozatát. Sőt mi több, Schell tanár panaszkodik a német 
szellem hanyatlásáról a theologiában s a román és jezsuita 



szellem óriási terjedését bénító hatásúnak mondja a 
theologiára. Mint hajdan Döllinger, úgy Schelí is — s itt 
a német prot. theologia felvirágzására hivatkozik — a 
germán szellem elsőbbségét vitatja a theologiában a római 
felett. így beszél egy kath. theologus a vatikáni dogma 
26-ik évében, s ha nem tudatos amphibolia vagy jezsuita 
mentális reservátió, a mivel a brémai »Protestantenblatt« 
illeti, úgy kezd már az ultramontanismus körében is hihe-
tőleg Hoensbroech gróf hatása alatt valamennyire pirkadni. 
E közben Schell professor »A katholicismus mint a hala-
dás elve« cím alatt egy röpiratot is kiadott. Nagy szellemi 
műveltség s nemes és igazságszerető érzület sugárzik 
ki annak soraiból. De illusióban él akkor, ha a római 
katholicizmust a szabad tudományossággal összeegyeztet-
hetőnek, vagy pláne a szellemi haladás elvének tartja. 
Ugyanaz az illuisió <XZ. £L melyben a középkori seholastika 
szőrszálhasogató dialektikája élt. Vagy talán Abálard 
szelleme éledt föl a würzburgi tanárban? Jól tudja, hogy 
milyen tragikus sors várt reá a hierarchia részéről. A 
jelenkorban tényleg létező római-pápás katholicismus a 
tudományos szabadsággal és haladással össze nem egyez-
tethető, s csakis a keresztyénség a szabadság és a hala-
dás elve az anyagi és a szellemi kultura terén egyaránt. 
A würzburgi professor szobatudós ideálkatholicismusa a 
Möhleréhez hasonlóan tudattalunul beszívott protestan-
tismus, mely egyedül beillik a szellemi haladás keretébe, 
s a melynek hatását még a katholicismus sem kerül-
heti ki. 

Megható, sőt bizonyos tekintetben vigasztaló, hogy 
a vatikáni zsinat 26. évében Németországban ilyen theo-
logiai jelenség általában véve s egy ilyen würzburgi apo-
logéta különösen lehetséges. A germán szellem kizárólagos 
tápláléka a bensőség s az igazság és szabadság utáni 
vágy, mely annak római formuláiban is kitör s legalább 
álmodni merészel. Mert hát álom az egész, mely való-
sággá a mai pápás viszonyok között nem igen lehetséges. 
Róma régen szakított már a Sailer, Hirscber, Günther, 
Wessenberg, Diepenbrock, Möhler és Rosmini-féle iskolá-
val, s így a würzburgi lidércfénynyel is könnyen fog vé-
gezni. A ki a katholicismus körében a germán s a román 
szellem egyenjogosífását célozza, az ókatholikus s nem 
római állásponton áll, mert a római princípium a nép-
szellemnek uniformizálásával és romanizálásával azonos. 
E szellem utolsó sanktiója a pápai infallibilitás, Istennek 
élő orákuluma a földön. E pápás babona kifejezője a 
római breviárium, a VIII. Ince-féle boszorkánybulla s a 
Leo Taxii-féle szédelgés. Ép azért, a ki a pápai Analec-
tákban szentesített máglyákban Krisztus vallásának ellen-
tétét látja, abban meg kell lennie az erkölcsi bátorság-
nak, hogy a pápai bilincseket széttörve a Rómaellenes 
német katholicismushoz csatlakozzék! így ítéljük meg mi 
protestánsok Schell tanár apologiáját! 

Az ev. sociális kongresszus mult hó 9 — 11. napjain 
Lipcsében ülésezett, s ezúttal 8-ik rendes évi közgyűlését 
tartotta. Ez alkalommal Wendt jenai tanár : »A vagyon 
a keresztyénség szempontjából tekintve«, Oldenberg ber-

lini tanár: ^Németország mint ipará l lamSchmol ler ber-
lini tanár: A középső rend«, Hulemann braunsweigi biró 
»A rnaltusianismus és a keresztyénség* és Wenkstern ber 
lini tanár: »A munkások szövetkezetei« c. kérdésről érte-
kezett. Az -»Evang. Afrikáé gye sülét*, mentő munkájának 
szolgálatában áll Bodelschwingh lelkész, ki különösen ;i 
néger rabszolgák felszabadítására s egy sanatorium léte 
sítésére gyűjtött már 10 ezer márkát. E téren különös 
charismával dicsekedhetik, ép úgy, mint Lepsius az örmé-
nyek felszabadításának kérdésében Lélahameld német prot 
atyánkfiainak e buzgólkodása a bel- és külmisszió terén. 

A Lipcsében megjelenő •» Zeitsehrift für Philosophie 
und philos. Kritika, a melyet régebben az ifj. Fichte és 
Ulrici szerkesztett, jelenleg pedig Siebeck giesseni és Vol-
kelt lipcsei tanár segédkezése mellett Falckenberg R. erlan-
geni tanár szerkeszt és kiad, újabban nagy fellendülésnek 
indult. E 60 éves folyóirat jelenleg egyik elsőrangú jelen-
ség a német szakirodalomban, a miben az új szerkesztő-
nek igen nagy az érdeme. Ez előkelő folyóirat munka-
társai a legelső philosophusok a kontingensen s neki kö-
szönhető, hogy a Kanttól napjainkig terjedő legújabb böl-
cseletet tárgyaló Ueberweg-féle kézikönyvben az eddigi 
két sor helyett négy lapot szentelt a magyar phiiosophiá-
nak. Siettünk is ez örvendetes körülményre fölhívni az 
Akadémia buzgó titkárának a figyelmét. A hazai philos. 
irod. jelenségekről e sorok írója tájékoztatja koronként 
e folyóiratot. A philosophia terén az ideálistikus irány-
zatot követi, s úgyszólván gyűjtőpontja azok munkás szel-
lemeinek. Küzd tehát úgy a naturalismus, mint a positi-
vismus egyoldalú túlzásai ellen, s korunk összes szellemi 
mozgalmaival élő kontaktusban maradva egy egészsége-
sebb fejlődésképes tudományos világnézetnek egyengeti 
az útját A centrális érvényű problémák mellett egyes rész-
letkérdések megvitatására is fordítja figyelmét, s folytonos 
figyelemmel kiséri az újabb philos. irodalmat Amerikában, 
Angliában, Franciaországban, Itáliában és Magyarországon. 
A kulturnemzetek szellemi életének jelenkori állásáról hű 
és kimerítő képet nyújt, s ennyiben a szónak legnemesebb 
értelmében internationalis jellegű. A folyóirat Pfeffer nagy-
hírű lipcsei könyvkiadó vállalatában jelenik meg, s köte-
tenkint 6 márkába került. Fölhívjuk reá illetékes szakköreink 
szives figyelmét! Legújabb füzetében Opzoomerről Van der 
Wyak, az értékfogalomról s az örömérzet értékéről Hart-
mann, Kant és Humboldt Sándorról Lind, Verulámi Bacon 
philos. állásáról Schmidt Walther, a Lotze-féle időtanról 
Geyer, s Carriere Móric nagyhírű müncheni esztétikusról 
s műtörténetíróról Lind értekezett. Gazdag irod. ismerte-
tetések (p. o. a legújabb füzetben (106. köt. I. füz.) Hob-
bes Tamásról) s bibliographiai adatok zárják be rendsze-
rint a folyóirat testes füzeteit. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



R É G I S É G E K . 

A dunántúli ág. hitv. ev. egyház 1596-diki 
hittanának előszava s a eoneordiát aláírt 

papok névsora. 
A Prot. Szemle 1891. évi III. és IV. füzetében Mokos 

Gyula ismertette a dunántúli ág. ev. egyház megalakulását 
és 1598-diki törvénykönyvét. Közleményében rámutatott 
a törvénykönyv keletkezésének előzményeire, s annak ki-
adási évéről 1598-ról azt mondja, hogy ekkorra már elké-
szült a különválni óhajtó evangélikusok agendája, hittana 
és törvénykönyve. Állítását kétségbevonhatlanul azon tény-
re állapítja, hogy az Agenda és a Hittan 1598-ban látott 
napvilágot. Ez történeti tény; de tévednénk, ha a hittan 
elkészülési évének is 1598-at tartanánk. Már két évvel 
előbb 1596-ban készen volt az. 

A dolog természetéből következik, s a kálvini elve-
ket valló Bevthével folytatott csatározások is arra valla-
nak, hogy a lutheri irány szóvivői Klaszekovics, Reczés 
stb. tervszerűen elkészítettek már mindent arra az időre, 
mikor 1598-ban ismeretes törvényeiket meghozták. Ha 
nem lett volna egyház, melyet kormányozni kell: a tör-
vényre semmi szükség; de mivel már eleget tettek az 
Agendával és Hittannal az anyaszentegyház tagjainak lelki 
vezetésére nézve: hátra volt még az egyháznak külső 
formába való öntése. Erről szólt Mokos fejtegetése, mely 
úgy vonja maga után jelen közleményt, mint a forrásából 
elindult csepp a másikat. 

A hazai reformáció történetéhez, különösen pedig 
a dunántúli kerület kétfelé szakadásának körülményeihez 
nyújt becses adatot az említettem Hittan előszava, mely-
nek egyetlen fenmaradt példányát a kassai püspök könyv-
tára őrizi. Azok után, a miket Mokos elmondott, minden-
esetre érdekes lesz az ev. egyház megalakulását előkészítő 
Hittan bevezetését ismernünk, annyival inkább, mert az 
valóságos egykorú forrását képezi ama civakodás töréne-
tének, s úgy Bevthe István és pártfelei, valamint a dunán-
túli két protestáns felekezet viszálvkodásainak ismeretére 
nélkülözhetlen világot vet. Tartalmát, mivel eddig hozzá-
férhetlen volt ezen egyetlen példány, egyháztörténet íróink 
nem használhatták fel. Nem végezek azért felesleges dolgot, 
midőn a dunántúli egyházkerület, közelebbről Sopron, Vas 
és Zala protestáns egyháztörténetére vonatkozó eme fontos 
adatot, az azt documentáló érdekes névsorral együtt közzé 
teszem,1 mert eloszlanak ez által mindazon feltevések, 
tapogatózások, a melyek ezen Hittan nem ismeréséből 
háramlottak történettudásunkra. 

A eoneordiát aláírt papok névsorának bevezető sorai-
ból meggyőződést szerzünk arról, hogy a Hittan 1596-ban 
már készen volt, azon egyszerű oknál fogva, mert azon 
évben írták alá. Az 1598-ban kinyomott »Summája azok-
nak az articulusoknak* 78 lelkész nevét tartalmazza, mint 
aláírókét. Kétségtelen, hogy nem is voltak többen még 
akkor, az ág ev. hitvalló papok dunántúl, de ez a szám, 
már elegendőnek mutatkozott arra nézve, hogy Reczés háta 
megé állva csatasorba lépjenek a nálunk legalább ötszörte 
több lelkészt számláló kálvini elvűekkel. Maguk bevallják, 
hogy különváltak tőlünk, s intik a híveket, hogy velük 
tartsanak. Minden jel arra mutat, hogv az egész Hittant 
Reczés János senior írta. 

1 fíécsey Viktor esztergomi főgimnáziumi tanár úr lekö-
telező szívességéből, a ki a kassai püspöki könyvtárt mult évben 
rendezte, s az unicum könyv bevezetését s a papok névsorát velem 
közölni szíveskedett, melyért fogadja e helyen is hálás köszönetemet. 

A munka teljes czíme a következő: >Summaia Azok-
nak az Articolosoknak, kikreol vetekeodesek tamadtanak 
az Augustana Coufessioban való tanettok között és akkik 
Ez keovetkeozendeo iratban (mely az Eggyessegnek kó-
niuebűl Magyar nieluen irattattatott) Isten igeinek felelem-
mel megmagyaraztattanak. Ecclesiastici 4. Mind halaiig 
viaskodgyal az igassagert. es az Isten meg győzi ezted 
the ellensegidet. Anno M.D.XCVIII. 8. r. A—L4 = 101/2 ív 
— 84 számozatlan levél. Colophonja: Nyomtattatott Ke-
reszturot Manlius János altal.1 

Az érdékes előszó, vagy bevezetés im a következő: 
»Minden tisztességes és Istenfélő rendeknek, kik egész 

Magyar országban, s kiváltképpen Sopron, Vasvár és Zala 
vármegyékben vannak. 

Az kegyelmes Istentűi sok ideig való jó egésséget, 
csöndes békességet és örök boldogságot kívánunk, s tisz-
tünk szerint való alázatos szolgálatunkat ajánljuk. 

Visszavonás támadott, a mint tudjátok fejenként Isten-
félő népek, kik Sopron, Vasvár és Zala vármegyéket lak-
játok, a ti tartománytokban lakozó egyházi rendek között, 
a hit dolgában, és ez veszedelmes visszavonás utálatos 
szitkokat, és nyelvvel való ember öldökléseket is szerzett 
írás által némely személyektől, kikről következendőképpen 
emlékezünk. 

Ezen visszavonásnak és abbúl következett szitkok-
nak sokan azt tartják, hogy mi legyünk okai, kik ezen 
közetkezendő irást kezünk Írásával és esküvésünkkel javal-
lottuk. Sokan, miultátúl fogva ez a visszavonás köztünk 
támada, a páspistaságnak nevével is terhelnek bennünket, 
és ugyanazt tartják a hamis atyafiaktúl elhitettetvén, hogy 
ebből a mi tudományunkbúi semmi egyéb a pápistaságnál 
nem következik. S mindezek mellett egyéb gyűlölséges hire-
ket és nevezeteket is szólnak felőlünk, hogy személyünket 
álnokul gyalázván, igaz tudományunkat is gyűlölségessé 
tegyék. 

De hogy mind ez világ előtt megtessék, hogy hamis 
legyen az igazság nem barátinak ilyen felőlünk való értel-
mük : im mi Isten lelkének segítségébül megírjuk ezen 
jelen való írásunkban, rövideden, de igazán a ti tarto-
mánytokban való Isten anyaszentegyházának históriáját, 
hogy abbúl eszökbe vegyék mindenek, kik szakadtak le-
gyen el, attúl az igaz tudománytúl, kit a felséges Isten 
itt a mi édes hazánkban a pápistaságnak sötétsége után 
kinyilatkoztatott, és kik legyenek a fölvül megnevezett 
visszavonásnak is okai. 

Ez után mi legyen a mi tudományunk, hitünk és 
vallásunk azok felől az Articulusok felől, kikről köztünk 
vetekedés támadott, az egyességnek könyvéből magyar 
nyelven, ez Írásban megjelentjük, hogy az is megtessék, 
ha pápistákká lettünk-e, avagy nem, a mint némelyek 
álnokúl kárhoztatnak bennünket 

Mindezeket azért, uraságtokat a mint illik, alázato-
san kérjük, ho^'y fejenként uraságtok isteni félelemmel 
megértse és minket minden hamis vádolások ellen mentsen 
és oltalmazzon; e végre hogy uraságtok szárnya es oltal-
ma alatt, a Krisztusnak idvességes evangyélioma folyhas-
son és terjedhessen a mi munkálkodásunk által, sokaknak 
idvességére és hogy efféle hamis vádolások által a mi 
tanításunktúl a szegény község ne idegeníttessék, lelkük 
idvességének nagy kárával. Effelől jó reménységgel levén, 
így kezdjük el írásunkat. 

(Folyt, köv.) Thúry Etele. 
1 Barna czifrázott s aranyozás nyomait magánviselő bőr-

kötésének czímlapján kívül e szavak vannak nyomva: Egregio et 
vera nobilitate insigni Domino Michaeli Gallen Spectabiliet Mag-
nifici Comitis Francisci de Nádasd familiari etc. Dno observan-
dissimo. 1598. 



IRODALOM. 
** Az ev. ref. egyház alkotmányi szervezete. 

Főgimnáziumi, tanítóképezdei és felső leányiskolái tanulók 
használatára írta Csiky Lajos debreceni theologiai tanár. 
34 lap, ára 20 kr. Ez is a tiszántúli egyházkerület rende-
letére készült tankönyvecske. Az egyházi szervezet és az 
egyházi törvények rövid ismertetése. Szól először az egyház 
alkotmányának és törvényeinek történetéről, azután sorban 
ismerteti az egyház szervezetét, hatóságait (gyülekezet, 
presbiteriutn, egyházmegye, egyházkerület, konvent, zsi-
nat) és tisztviselőit; majd az egyházi adózásra és tör-
vénykezésre tér át s végül a köznevelési és közoktatási 
szervezetről emlékezik meg, a függelékben pedig az egyházi 
életre vonatkozó polgári törvényekre terjeszkedik ki. Téte-
les egyházi törvényeink alapján gondosan szerkeszteti kis 
füzet, melyet nemcsak az iskolás gyermekek, kiknek szánva 
van, de a felnőttek is használhatnak. Felosztása jó, rend-
szere könnyen áttekinthető, irálya elég egyszerű és elég 
szabatos, bár néhol kissé terjengős s a miatt nehézkes 
Kiállítása, nyomása csinos. Kapható Debrecenben a főis-
kolában. 

** Egyházszertartástan. Az evangélium szerint 
reformált magyarországi keresztyén egyház isteni tiszteleti 
szertartásai. Főgimnáziumi, tanítóképezdei és felső leány-
iskolái tanulók számára írta Csiky Lajos debreceni ev. 
ref. theologiai tanár. 30 lap, ára 20 kr. A tiszán-
túli egyházkerület rendeletére készült tankönyv, mely 
17. §-ban ismerteti református egyházunk szertartásait. 
Az isteni tisztelet belső és külső kellékei (2—3. §.) után 
az isteni tisztelet nemeit és részeit írja le, nevezetesen 
először a közisteni tiszteleti, azután a rendkívüli szertar-
tásokat. Amazok közé sorozza a bibliaolvasást, az ének-
lést, imádságot, prédikációt, kátémagyarázatot, bibliamagya-
rázatot, emezek közé a keresztelést, esketést, úrvacsora-
osztást, konfirmációt, temetést és az egyházi tisztviselők 
felavatását. Tárgyalási módja egyszerű és természetes; 
minden szertartásnál gondosan kiemeli a történeti és hit-
tani alapot, a miért könyve nem száraz, sőt bizonyos 
élénkséggel és szemléltető erővel bír. Irálya egyszerű, bár 
néhol kissé terjengős. A könyv kiállítása, csinos nyomása 
tiszta, sajtóhibája kevés. A kitűzött célra alkalmas s hisz-
szük, sikeresen használható tankönyv, de a felnőttek is 
haszonnal forgathatják. Kapható Debrecenben a főiskolában. 

** A »Magyar Nemzet Története* című tízköte-
tes nagy munkának ötödik kötete az Athenaeum kiadá-
sában most hagyta el a sajtót. Címe: »Magyarország három 
részre oszlásának története l.p>26 —1608.« Irta dr. Acsádi 
Ignácz. Ebben a munkában Acsády Ignácz a történetiro-
dalom legújabb vívmányainak felhasználásával, magukból 
a legközvetlenebb kútfőkből, az okiratokból, egykorú fel-
jegyzésekből mondja el ennek a hazánk történetében leg-
súlyosabb, leggyászosabb időszaknak történetét az 1526-iki 
mohácsi vésztől II. Mátyás király trónralépéséig. Magyar-
ország végromlásának, három részre oszlásának fokozatos 
menetét látjuk előttünk elvonulni oly vonzó, oly eleven 

leírásban, mintha csakugyan megelevednének, feltámad-
nának előttünk ennek a mozgalmas kornak szereplői, 
hogy fényes avagy gyászos szerepeiket újra eljátszszák. 
Acsády előadása könnyed, keresetlen és rendkívül világos; 
ezen nagy előnyök mellett a kötet elevenségét csak fokoz-
zák azok a rendkívüli érdekes szövegképek, a melyekből 
majdnem minden lapra esik egy-egy, továbbá a pazar 
fénynyel kiállított nagyszerű műmellékletek. Ezek egyszers-
mind a kiadó Athenaeum r. társaság bőkezűségét és áldo-
zatkészséget is hirdetik. Az önálló műmellékletek száma 
negyvenre rug és számos olyan képes ábrázolat van közöt-
tük, a melyek most kerülnek először a nagy közönség elé 
azokból a családi és udvari kincstárakból, a hol eddig 
rejtegették. Ez a kötet különben bizonyos szempontból 
forduló pontot képez ennek a nagy munkának kiadását 
illetőleg, a mennyiben ezzel a kötettel előt tünk áll a műnek 
fele, teljesen befejezve arra az időre, a melyre előre 
jelezve volt. Ez a körülmény egyszersmind biztosítékul 
szolgál a jövőre, hogy a munka további öt kötete, melyből 
különben már kettő füzetekben java részben megjelent, 
szintén az előre jelzett időben be lesz fejezve. Ez az ötö-
dik kötet az eddig megjelent köteteknek megfelelőleg 
rendkívüli díszes félbőrkötésben minden hazai könyvkeres-
kedésben kapható. Ára 8 frt. 

** Ünnepi beszéd 1897. március 15-én. A rima-
szombati polgári olvasókör által rendezett közvacsorán 
tartotta Czinke István ev. ref. lelkész. Kiadta a polgári 
olvasókör. 7 lap, á r a ? . . . Eszmemenete: »Három csillag 
van az égen*, magyar égen: szabadság, egyenlőség, test-
vériség. Azt a nemzetet, melynek egéről ez a három csil-
lag leáldozott, meg nem tartja semmi hatalom a világon. 
Ott e három csillag helyett három ördög üt tanyát: a 
gőgösség, a viszálkodás, a megvesztegethetés. A beszéd 
hatalmas szónoki erővel, zamatos magyarsággal, igaz haza-
fias lélekből fakadva gyönyörűen fejti ki thémáját. Ilyen 
beszédeket kellene tartani mindenütt a március 15-diki 
évfordulón. 

** Magyar írók élete és munkái. A magyar 
tudományos akadémia megbízásából írta Szinnyei József, 
a magyar nemzeti múzeum hirlapkönyvtárának Őre. Meg-
jelent a 43. füzete (V. kötet 6. füzete), mely a Kacsó és 
Kanitz nevek közé eső 200 írónak életrajzát foglalja ma-
gában, többek közt a következőket: Kaczvinszky Viktor 
jászóvári prelátus ; Kada Elek polgármester; Káda István 
erdélyi püspök; Kajaly Pál főhadbiró a XVII. században; 
Kájoni Gábor szent Ferencrendi szerzetes, énekszerző a 
XVII. században; Kakas István keleti utazó és diplomata 
a XVI. században; Kákonvi Péter ref. prédikátor és XVI. 
századbeli énekszerző: Kakujay Károly kir. tanfelügyelő; 
Kalatai Ferenc nagyváradi püspök; Kalchbrenner Károly 
ág. ev. lelkész, a m. tud. akadémia rendes tagja; Káldy 
György jezsuita, bibliafordító; Káldy Gyula az operaszín-
ház igazgatója; Kalinka Joachim ág. ev. superintendens; 
19 Kállay, ezek közt: Kállay Béni közös pénzügyminiszter; 
Kállay Ferenc hadbíró, a m. tud. akadémia rendes tagja; 
Kallós Lajos jogtanár és a m. tud. akadémia levelező 
tagja; Kálmáncsehi Sánta Márton ref, püspök a XVI. szá-
zadban ; Kálmány Lajos római katholikus lelkész, ethno-
graphus; Kalmár Endre piarista tiszt, rendfőnök; Kalmár 
György nyelvész; gróf Kálnoky Dénes regényíró; Kalocsa 



Róza felső leányiskolái igazgatónő; Kálmánházy László 
váci püspök; Kámory Sámuel bibliafordító; Kandra Kabos 
katholikus lelkész, történetíró és Kanitz Ágost egyetemi 
tanár, a m. tud. akadémia levelező tagja. Az eddig meg-
jelent 43 füzetben 9593 írónak életrajza s munkáinak 
jegyzéke van felsorolva. A munka Hornyánszky Viktor 
könyvkereskedő kiadásában jelenik meg és egyes füzetnek 
ára 50 krajcár. 

E G Y H Á Z . 
Püspöki vizitáció. Kiss Áron tiszántúli püspök, 

a ki a máramaros-szigeti főgimnáziumban tartott érettségi 
vizsgálatokra érkezett Máramarosba s ennek befejezése 
után az oltani fürdőkben üdül, közelebb meglátogatta 
kerületének legtávolabbi missziói egyházát, Felső-Vissót. 
Az öreg püspököt nagy fénynyel fogadták. A város nevé-
ben Justh közjegyző üdvözölte a püspököt, a kinél külön-
böző testületek tisztelegtek. Mindenkit az igaz hazaszere-
tetre buzdított e nagy fontosságú nemzetiségi ponton. 
Innen kirándult a Suliguli forráshoz, s a remek makerlói 
vízgáthoz. A püspök ez útját megelőzőleg Rónaszéken tett 
látogatást, a hol megtekintette a víz alatt levő Apaffy-
aknát is. 

Katonatisztek nősülési engedélye. A legutóbbi 
időben a monarkia mindkét felében többször megtörtént 
az az eset, hogy az anyakönyvvezetők és a lelkészek oly 
nem tényleges állományú tiszteket is megesketnek, kiknek 
a katonai szabályzatok értelmében a katonai hatóságoktól 
nősülési engedélyei kellett volna ugyan bírniok, de ez 
iratot nem szerezték be. Nem régen a fővárosban is történt 
hasonló eset és Lobkowitz berezeg táborszernagy hadtest-
parancsnok vádat emelt azért, mert az anyakönyvvezető 
egy nyugalmazott századost engedély nélkül menyasszonyá-
val összeadott. A közös hadügyminiszter most felszólítást 
intéz a hatóságokhoz és a lelkészekhez, melyben figyel-
mezteti őket, hogy a nem tényleges állományú tisztek 
házasságát csakis abban az esetben nyilvánítsák megkö-
töttnek, ha a nevezett tisztek a katonai hatóság által kiál-
lított nősülési engedélyt fölmutatják. E szabály alól csakis 
azok a nem tényleges állományú tisztek vannak kivéve, 
kik, mint rokkantak, nyugdíjaztattak, továbbá a szolgá-
laton kívüli viszonyban lévő tisztek és természetesen a 
tartalékos tisztek ama része, kik az aktiválásra nem 
reflektálnak. A várakozási illetékkel szabadságolt tisztek-
nek és azoknak a nyugdíjas tiszteknek, kik helyi szolgá-
latra vannak előjegyezve, továbbá az aktiválásra törekvő 
tartalékos tiszteknek nősülési engedélyre van szükségük. 

A nagyhonti ev. egyházmegye a napokban tar-
totta Felső-Terényben Ilandel Vilmos főesperes és Lasz-
Jcdry Pál egyházmegyei másodfélügyelő társelnöklete alatt 
ez évi rendes közgyűlését. A templomban lefolyt rövid 
istentisztelet után a tágas iskolaterembe vonultak a nagy-
számban összegyűlt hívek. A világiak közül ott voltak: 
Ivánka Zsigmond, Ivánka Oszkár, Ivánka Ist., Szulyovszkv 
Aurél, Thuránszky Zoltán, Lipcsey Samu stb., a lelkészi 
kar teljes számmal. A közgyűlés első tárgya a főesperes-
nek az egyházmegye egész beléletét felölelő évi jelentése 

volt, melyből fájdalmasan értesült a közgyűlés arról, hogy 
a bányakerület az egyházmegye jogigényéit a nála létező 
azon alapítványok, hagyományok és adományokhoz, me-
lyeket elcsatolásig a nevezett kerülettel az egyházmegye 
kezelt, ignorálja; az özvegyeket, árvákat a segélyzőintézet 
jótéteményeiből kizárja: ilyenek a Bohus, Pohl, Mokos-
sinyi, a magyar tanszékre vonatkozó és Ivánka. Zsigmond-
féle alapítvány, ez utóbbi azon világos kikötéssel, hogy ha 
a bányakerületnek területi alakja változást szenvedne, 
ezen alapítvány egyházi és iskolai közcélját az alapító 
vagy utódai meghatározni jogosítvák; a közgyűlés hatá-
rozatilag kimondta, hogy ezen alapítványokhoz a jogigé-
nyét fentarlja s ezek érvényesítését, ha kell, a polgári 
per útjára tereli. Ilandel Vilmos főesperes megbizatik, 
hogy ezen alapítványok jogi természetét a kerületi levél-
tárban nyomozza s az egyetemes és bányakerületi elnök-
ség pedig felkéretik, hogy a főespere-t egyszersmind eljá-
rásában támogassa. A bakabányai iskolaügy viharos jelene-
tet idézett elő, melyet csak a világi elnök erélyes föllépése 
szállított a kellő mérséklet határai közé. Bakabányán 
ugyanis két párt elkeseredett harcot vív egymás ellen; 
az egyik felekezeti, a másik állami iskoláért küzd. Miután 
a felekezeti párt nem nyújtott be iskolaépítési és költség-
vetési tervezetet, a hiányok pótlására utasíttatott. Több 
folyó ügy elintézése s a kerületre menendő követek kije-
lölése után a közgyűlés befejeztetett. 

I S K O L A . 

A Tanítók Lapja című református tanügyi heti 
lap, mely eddig Dobó Sándor h.-böszörményi tanító szer-
kesztésében jelent meg, f. évi július 1-én 300 frt fejében 
a »Református tanítók országos egyesületéinek a tulaj-
donába ment át, szerkesztője GsurJca István debreceni 
tanító lett, főmunkatársai: Sólyom Antal h.-böszörményi, 
Simon Károly h.-hadházi és Dobó Sándor h.-böszörményi 
tanítók, s a lap áttétetett Böszörményből Debrecenbe. A 
szerkesztő-kiadó-cserével a lap úgy külsőleg, mint belső-
leg előnyös változáson ment át. Alakja csinosabb, ter-
jedelme nagyobb, tartalma gondosabb és változatosabb 
lőn, úgy hogy a református tanítók egyesülete minden 
tekintetben jóravaló orgánumot nyert, a mire bizony szük-
sége is volt. Midőn ezt az örvendetes változást örömmel 
konstatáljuk, a megizmosodott szakközlönyt melegen ajánl-
juk nemcsak a tanítóknak, de egyszersmind a tanügy 
minden barátjának, különösen a lelkipásztoroknak buzgó 
pártfogásába. Ne csak szálló igeként hangoztassuk, de 
legyünk rajta, hogy testté is váljék a régi mondás: >az 
iskola az egyház veteményes kertje*. 

Az Andaházi-Szilágyi intézet Debrecenben, mint 
Lapunkban már régebben jeleztük, bajba került. Gondnoka, 
Vértessy István hűtlenül kezelte az intézet vagyonát. Pedig 
az intézet gazdag, több mint másfélszázezer frtnyi vagyon-
nal rendelkezik. Andaházi-Szilágyi Mihály, családjának 
utolsó férfi sarja, alapította 1843-ban kelt végrendeleté-
vel oly célból hogy ott rokonságához tartozó s a kollé-
giumban tanuló nemes ifjak egy főiskolai felsőbb tanuló 
ifjú vezetése mellett teljes ellátást kapjanak. Papok és 
tanárok fiai az intézetbe föl nem vehetők. De csak öt évig 
maradhatnak az internatusban. Az intézet élén egy 
gondnok áll, a ki a vagyont is kezeli a tiszántúli ev. ref. 
egyházkerületnek tartozó számadási kötelezettséggel. A 



gondnokot az alapítólevél értelmében Debrecen város kom-
munitása, jelenleg közgyűlése választja saját kebeléből, 
minden kijelölés nélkül, titkos szavazással s a tiszántúli 
ref. egyház püspöke s a debreceni egyház másik legidő-
sebb prédikátorának jelenlétében. A gondnok az intézet 
tőkéiből a városi kommunitással egyetértőleg adhat köl-
csönöket. A város pedig ezt a jogát mindig egy három-
tagú állandó bizottság állal gyakorolta. De Vértessy István, 
a kit 1887-ben még mint tanácsnokot választott meg a 
közgyűlés az intézet gondnokául, midőn önmagának és 
családja tagjainak volt szüksége pénzre, nem terjesztette 
a bizottság elé ezt a kölcsönügyet, hanem ennek tudta és 
beleegyezése nélkül 12,.:)00 frtot kölcsönzött az intézet 
pénztárából önmagának olyan házra, mely már amúgy is 
túl volt régibb adóssággal terhelve. Érdekes, hogy az egy-
házkerület tavaszi közgyűlése megadta Vertessynek a fől-
mentvényt, de már a vizsgáló küldöttségnek is feltűntek 
némi apróbb szabálytalanságok. Épen e miatt rendelt el 
Kiss Áron püspök és gr. Degenfeld József főgondnok, mint 
az egyházkerület elnöksége rendkívüli vizsgálatot az intézet 
pénzügyeinek kezelésénél, a minek a közvetlen következ-
ménye Vértessy István ideiglenes felmentése s helyettesí-
tése lett. A napokban pedig az ügy az egyházkerületi 
biróság elé került, melynek tagjai voltak: Gr, Degenfeld 
József lőgondnok. Szabó János, Dávidházy János, Göröm-
bey Péter esperesek, Kiss Albert, Lengyel Imre tanács-
birók, Zs'gmond Sándor esperes mint előadó bíró, Balogh 
Ferenc hittanár, mint jegyző. A vádat Márk Endre egy-
házkerületi és kollégiumi ügyész terjesztette elő. A. biró-
ság Vértcssyt vétkesnek mondta ki s állásától végleg meg-
fosztotta s á hiányoknak egy év alatti kifizetésére köte-
lezte. Különben az ügyet átteszi a büntető bírósághoz. 
Érdekes, hogy a gondnok ideiglenes fölmentésekor fölme-
rült az a kérdés, vájjon volt-e joga az egyházkerület el-
nökségének a városi közgyűlés által választott gondnokot 
állásából kimozdítani. De akár volt joga, akár nem, az 
intézet érdekében arra halaszthatatlan szükség volt. Egyéb-
iránt a városi tanács ez alkalomból kifolyólag küldöttsé-
get bízott meg azzal, hogy a városnak az intézethez való 
viszonyát tanulmányozza s erről tegyen jelentést. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A hévízgyörki (Pes! m.) egyház, 

melynek lelkészét, Keresztessy Sámuelt budapesti hitok-
tatóvá választották, most Bárdy Pál péceli segédlelkészt 
hívta meg lelkipásztorává. — A balkányi (Szabolcs m.) 
egyház nagy szótöbbséggel (314-ből 116-tal) Nagymáté 
Albert kislétai lelkészt és tanácsbirót választotta lelki-
pásztorává. — Zvarinyi János Szarvasra választott ev. 
lelkészt minap iktatta be hivatalába Veres József esperes, 
minek megtörténte után az új lelkész nagyszabású szék-
foglaló beszédet tartott. — A békés bánáti egyházmegyé-
ben az üresedésben levő papi aljegyzőségre Nagy Károly 
r.-kovácsházai lelkészt, a világi jegyzői tisztségre dr. Sze-
gedi Kálmán békési ügyvédet választották meg a gyüle-
kezetek presbitériumai. — Dr. Helle Károly debreceni 
jogakadémiai tanár a kolozsvári egyetemen a magyar 
kereskedelmi jogból magántanári képesítést nyert. — A 
tiszántúli egyházkerület ürességben levő papi főjegyzői 
állására, melyről Tóth Sámuel a minap mondott le, beér-
keztek s egy bizottság által e hó 19-én bontottak fel a 

a gyülekezetek szavazatai; absolut löbbséget. senki sem 
nyervén, új szavazás rendeltetett el Zsigmond Sándor 
h.-böszörményi lelkész és Dicsöfi József debreceni lelkész 
között, kik az első szavazásnál legtöbb szavazatot, még 
pedig a beadott 740 szavazat közül Zsigmond 351-et, 
Dicsőfi 308-at kaptak. — A tiszáninneni egyházkerületben 
a mult évben rendszeresített papi aljegyzői állásra másod-
szori szavazással dr Tüdős István sárospataki theol. tanár 
150 szavazatával szemben 207 szavazattal Vattay László 
rimaszécsi lelkész választatott meg. 

* A honvédelmi miniszter és a nazarénus 
katonák. Tudvalevő, hog-y az Alföldön elterjedt nazaré-
nus vallás hivői ha katonasorba kerülnek, vonakodnak 
fegyvert fogni. Ily módon sokan kerülnek a katonai bör-
tönökbe. Legszomorúbb a helyzetük azoknak, a kiket csak 
mint póttartalékosokat hívnak be a honvédséghez két havi 
kiképzésre, de mert ellenszegülnek, további szolgálatra is 
ott tartják őket. A szegedi nazarénusok egyesülete nevé-
ben Ottott József hosszú folyamodásban esedezik a hon-
védelmi miniszterhez, hogy bocsássák haza a fogva tartott 
nazarénus katonákat, a kik vallási elvekből nem fognak 
fegyvert és nem közönséges bűnösök. Báró Fejérvári mi-
niszter válasza most érkezett meg a hatósághoz. Kijelenti, 
hogy a kérelemnek nem tehet eleget, mert ha a katona 
valamely kötelességet elmulasztott, a büntetés után csak 
akkor szabadságolható, ha a mulasztást pótolta. 

* A »Debreceni Protestáns Lap* 17 éves pálya-
fu'ása után, az előfizetési hátralékok és a nyomdai számla 
roppant felszaporodása folytán, válságos helyzetbe jutott. 
Mint az előfizetőkhöz intézett nyomtatványban olvassuk, 
a jelenlegi laptulajdonos, dr. Baczoni Lajos, egészségi 
állapotára is tekintettel, vissza akar vonulni a lap kiadá-
sától és szerkesztésétől s azt dr. Bartha Béla debreceni 
jogtanárra átruházni. Ez azonban csak úgy lehetséges és 
a lap fenmaradása is csak úgy biztosítható, ha a hátra-
lékok tényleg befolynak és nem csupán névleges követe-
lést képeznek. — Szomorú, de érthető jelenség egyházi 
lapjainknak ez a minduntalan felmerülő válsága. Sok a 
lap, kevés az előfizető. Sok az ember, kevés a fóka 
Ennyi terhet nem bírhat meg papságunk, mely az egy-
házi lapok fenfartásában egyedül számottevő tényező. Nem 
lehetne-e redukálni lapjaink számát s a reductióval erő-
síteni a megmaradottakat? 

* Az angol presbiteriánusok zsinatja. A mult 
hetekben tartotta az angol presbiterián egyház a maga 
zsinatját Suderland nevű városban. Ötven évvel ezelőtt 
is épen e városban tartatott a zsinat és innét küldötték 
ki Burns Róbertet a legelső misszionáriust Chinába. Vagy 
600-an vettek részt a zsinat tárgyalásaiban. Az új elnök 
Mackenzie maga is 37 évig hittérítő volt Chinában Ismé-
telten rámutatott arra a fényes eredményre, melyet a 
mennyei birodalomban elértek. Ma rnár benszülötteket is 
elégséges számmal lehet alkalmazni misszionáriusoknak. 
E közgyűlésnek még egy másik nevezetes mozzanata is 
volt. A Watson ellen beadott vádak elintézése. Watson a 
legkitűnőbb presbiterián lelkészek egyike s nemcsak mint 
lelkész, hanem mint író és felolvasó is hírneves. Legújabb 
munkájában, Jézus életé-hen nébányart több olyan helyet 
találtak, a miért a szerzőt eretnekséggel vádolták. A vád-



levelet nem is olvasták fel, mivel azt nem adták be, a 
kik arra legilletékesebbek volnának. Nem Watson gyüle-
kezete, nem is egyházmegyéje, hanem mások. Mint hír-
lik, a vádlók nem akarnak félre állani, hanem jövőre meg-
újítani akarják vádjukat. (Cs.) 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató tanácsa a következő, 1897/98. tanévre 
latin-görög helyettes tanári állásra pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású, a kijelölt tanszakra 
képesített okleveles tanárok, vagy tanárjelöltek. 

Javadalmazás: 800 frt, havi részletekben előlegesen 
kiszolgáltatva az egyház pénztárából. 

A keresztlevéllel, tanári képesítő oklevéllel, szolgá-
lati bizonyítványokkal, hadkötelezettségi viszonyok kitün-
tetésével felszerelt pályázatok, f . év augusztus hó 10. nap-
jáig a főgimnáziumi igazgató-tanácshoz intézve alólírt 
elnökhöz küldendők be. 

A megválasztott hivatalát f. évi szeptember hó 1-ső 
napján tartozik elfoglalni. 

Kisújszállás, 1897. július 7-én. 
Gulyás Lajos, 

ev. ref. lelkész, igazg. tan. elnök. 

Pályázat lelkészi állásra. 
A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 

kérési ev. ref. lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 
Ezen állás jövedelme — a díjlevél szerint — 605 frtra 

van értékelve; s ezen fizetésért lelkész, az állami iskola 
szervezéséig a tanítói és kántori teendők végzésére is köte-
leztetik. Megjegyzendő azonban, hogy azon esetre, ha 
tanítói képesítéssel is bíró lelkész választatnék meg, az 
illető a vallás és közokt. minisztérium által a tanító fize-
tésére már engedélyezett 231 írtnak is élvezetébe léphet. 

Pályázati kérvények augusztus 10-ig Görömbei Péter 
espereshez Nagy-Kállóba küldendők. 

Az állomás a választás után azonnal elfoglalandó. 
Kelt Debreczen, 1897. július 8-án. 

Kiss Áron, 
tiszántúli ev. ref. püspök. 

Pályázat egy rendes tanári és tornatanítói 
állásra. 

A hód-mezö-vásárhelyi állami segélyben részesülő 
ev. reform, főgimnáziumban pályázat hirdettetik: 

1-ször egy mennyiség- és természettani rendes tanári 
állásra. E tanszék betöltése a fentartó egyházi elöljáróság 
kijelölése alapján a nagymélt. vallás és közoktatásügyi 
minisztérium jogkörébe vág. 

Megjegyezzük, hogy a megválasztott tanár föntebb 
megjelölt tanszaka mellett szükség esetében, a tanszakával 
rokon más tantárgy tanítására is köteles vállalkozni. Heti 
tanóráinak száma: 18—20. 

A rendes tanári szék javadalmazása: 1200 frt törzs-
fizetés; 250 frt lakbér, és öt ízben emelkedhető 100 frtos 
ötödéves pótlék évnegyedenként részletekben előre kiszol-
gáltatva Megjegyezzük, hogy főgimnáziumunkban a lak-
bér és ötödéves pótlék-illetéken felül van négy: 1400 és 
négy 1600 frt törzsfizetéssel díjazott tanszék, a melyekre 
a fokozatos előléptetés alkalom adtával történhetik. Ha 
azonban a tanszékre okleveles tanár nem alkalmaztatik: 
egy vagy két évre helyettes tanár választatik. Ennek 
díjazása: 900 frt, szintén évnegyedenkénti részletekben 
előre kiszolgáltatva. 

2-szor tornatanítói rendes állásra. Ez állással torna-
és ifjúsági-játékok tanítása van egybekapcsolva. 

A korcsolyázás és vívás tanításában jártasok a válasz-
tásnál előnyben részesülnek, sőt a vívás tanítása után 
az illetőnek mellékjövedelemre is lehet kilátása. 

Javadalma: 800 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér év-
negyedenkénti részletekben előre kiszolgáltatva. 

ITgv a rendes tanár, mint a tornatanító csupán ev. 
református vallású lehet s egy évi próba-idő után rend-
szeresítetik, Mindakét megválasztott tanerő az országos 
nyugdíjintézetnek a törvény értelmében jogos és kötelezett 
tagja. A páiyázók végzett tanulmányaikat, képesítettségü-
ket, vallásukat, életkorukat, egészségi állapotukat, eddigi 
szolgálatukat és hadkötelezettségüket igazoló okleveleiket 
és igazolványaikat f . évi augusztus 7-ig alólírott elnök-
séghez küldjék be. 

Mind a két megválasztott tanerő hivatalát f. évi aug. 
végén és pedig a rendes szaktárgya köréből választott, 
később tartandó székfoglaló értekezéssel köteles elfoglalni. 

Hód-Mező-Vásárhelyen, 1897. július 12. 

Pap Imre, 
2—2 a fentartó egyház h. lelkész elnöke. 

Pályázati hirdetmény. 
A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a bányajoggal 

és államszámviteltannal kapcsolatos magyar és osztrák 
magánjog tanszékére pályázat hirdettetik. 

A tanszék javadalmazása — a menynyiben rendes 
tanár választatik — a kecskeméti ev. ref. egyház pénz-
tárából negyedévenként előre fizetendő 1600 frt törzsíizetés 
300 frt lakbér és ötször ismétlődő 100 frt ötödéves kor-
pótlék, valamint a tan- és vizsgadíjakból egy rendes tanárt 
megillető osztalék. 

A megválasztott rendes tanár kötelezett és jogosult 
tagja az országos tanári nyugdíjintézetnek 

Amennyiben rendkívüli tanár választatik: javadalma-
zása negyedévenként előre folyósítandó 1200 frt fizetés, 
valamint a tandíjakból és vizsgadíjakból egy rendes tanáré-
val egyenlő osztalék. 

Rendes tanárokul választhatók oly protestáns val-
lású pályázók, akik egyetemi magántanári képesítettséggel 
bírnak. 

Rendkívüli tanárokul választhatók oly protestáns 
vallású jogtudorok, akik bár egyetemi magántanári képe-



sítettséggel nem is bírnak, de két évi határidőn belől 
annak megszerzésére magukat kötelezik, s mint rendes 
tanárok véglegesítetni, a rendes tanárokat megillető java-
dalmazásban részesíttetni, úgyszintén az országos tanári 
nyugdíjintézet kötelékébe felvétetni csak akkor fognak, 
ha ezen két évi határidőn belől a habilitációt megszerezték. 
Szolgálati idejök tanári működésűk tényleges megkezdé-
sétől, korpótlékhoz való jogosultságuk pedig az egyetemi 
magántanári képesítés megszerzésének időpontjából szá-
míttatik. 

A megüresedett tanszéket a kecskeméti ev ref. 
egyháztanács választás útján tölti be. 

A megválasztott tanár köteles lesz tanszékét f. évi 
szeptember hó 1-én elfoglalni, s ez időtől kezdve összes 
javadalmainak élvezetébe lép. 

Pályázni kivánok eddigi tanulmányaikat, minősíté-
süket, vallásukat, esetleges hivatali alkalmaztatásukat és 
rövid életrajzi adataikat feltüntető pályázati kérvényüket, 
és pedig ha közszolgálatban állanak, közvetlen felettes 
hatóságuk útján, f . évi augusztus hó 10-ig alulírotthoz, 
mint a jogakadémiai igazgató-tanács elnökéhez nyújtsák be. 

Kecskeméten, 1897. július hó 11-én. 

Dr. Szeless József, 
a jogakadémiai igazgató-tanács 

2—2 elnöke. 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett csurgói ev. ref. főgimná-

ziumban megürült egyik tanári állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

Pályázhatnak a latin és magyar nyelv és irodalom, 
esetleg a latin nyelv és történelem tanítására képesített, 
illetve e szakokra készült egyének, ha még oklevéllel nem 
bírnak is, mely esetben azonban, míg oklevelet nem sze-
reznek, csak mint helyettesek fognak alkalmaztatni. 

A megválasztandó, ha már is mint rendes tanár 
működik, azonnal, különben, ha oklevéllel bír is, csak 
az első, illetve próbaév leteltével, feltéve, hogy az alatt 
kellő sikert mutat föl s annak folytán az intézetet fen-
tartó testület részéről elismerésben részesül, fog állandó-
síttatni, mely időtől fogva az orsz. tanári nyugdíjintézet-
nek is jogos és köteles tagja lesz. 

Heti óraszámát a megválasztandónak, ki állását az 
új tanév megnyíltával s lehetőleg székfoglalótartással, mi 
azonban későbbre is halasztható, tartozik elfoglalni, köz-
oktatási szervezetünk szabja meg. 

Javadalma lesz, ha okleveles tanár választatik meg: 
évi 1100 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér s a másutt töltött 
rendes tanári éveknek is beszámításával járó, de csak 
200 forintig emelkedő 50—50 frtnyi ötödédes pótlék-kilá-
tással az állammali szerződés által, mely most áll revízió 
alatt s 1200, 1300, 1400, 1500 és 1600 frtos fizetési foko-
zatokat s öt ízbeli 100 frtos ötödéves pótlékot állapít meg, 
nyújtandó javulásra. Helyettes javadalma: évi 800 frt. 

Pályázni kívánók születésidejüket, nőtlen vagy nős 
állapotukat, egészséges voltukat, a véderőhözi viszonyukat, 
tanulmányaikat, illetve képesítettségüket s ha már is szol-
gálatban vannak szolgálati minősítettségüket tanúsító ok-
mányaikkal felszerelten jövő augusztus hó 15-ig nyújtsák 
be kérvényüket alulírotthoz. 

Csurgó, (Somogy m.) 1897. július 10. 

Verbay István, 
2—3 ev. ref. leik., a gimn. ig.-t. elnöke. 

P á l y á z a t . 
A békési ev. reform. VI osztályú gimnáziumban a 
1. magyar-latin 
2. német-magyar tanszékre pályázat hirdettetik azon 

megjegyzés mellett, hogy szükség esetén mindkét tanszék-
nél figyelembe vétetnek azok kérvényei is, kik a magyar, 
illetve német nyelv, mint főtárgyak mellett más tárgyra 
vannak képesítve. 

A tanszék javadalma: 1200 forint és az ideiglenes 
államsegélyből 300 frt pótlék. A főgimnáziummá leendő 
kiegészítés folyamatban levén, ha az állammal a szerződés 
megköttetik, a díjazás a szerződésnek megfelelőleg fog 
megállapíttatni. 

Ha okleveles tanár nem jelentkeznék, helyettes tanár 
fog alkalmaztatni, kinek fizetése, ha csupán alapvizsgája 
van, 1000 frt, ha szakvizsgája is van, 1200 frt lesz. 

Első sorban ev. reform, vallású, másodsorban ág,. 
hitv. pályázok kérvényei vétetnek figyelembe. 

A megválasztott rendes tanár egy próbaévi szolgálat 
után állandósíttatik s ekkor az országos tanári nyugdíj-
intézetnek tagja lesz. 

Köteles a megválasztott tanár szaktárgyán kívül 
más tárgyat is tanítani heti 23 óraszámig. 

A pályázók életkorukat, végzett tanulmányaikat, 
egészségi állapotukat, hadkötelezettségüket igazoló okmá-
nyokkal felszerelt kérvényeiket f . évi auyusztus hó 7-ig 
alulírotthoz küldjék be. 

Békés, 1897. július 10-én. 

Szegedi Károly, 
2—2 lelkész, az igazg. tanács elnöke. 

Pályázat tanári állásokra. 
A kecskeméti ev. református főgimnáziumban az 

1897/98. iskolai évre pályázat nyittatik a következő tanári 
állásokra: 

1. egy ó-classica-philologiai tanszékre, 
2. egy latin-német, esetleg latin-magyar nyelvi 

tanszékre, 
3. egy mennyiségtan-természettani tanszékre, 
4. egy természetrajz-földrajzi tanszékre. 
Az 1., 2. és 3. szám alatt jelzett tanszékek rendes 

tanárokkal s csak ilyenekül megválasztatásra jogosult pályá-



zők hiányában fognak helyettes tanárokkal betöltetni. 
Ellenben a 4-ik szám alatti természetrajz-földrajzi tan-
székre csak helyettes tanár fog választatni és pedig egy 
évi tartamra. 

A latin-német nyelvi tanszékre pályázók közül kiváló 
előnyben részesülnek azok, kik a német nyelvet szóban 
és írásban bírják. 

A megválasztandó tanár kötelessége a szakmájába 
tartozó, vagy azzal rokon tárgyat az egyházi törvények 
469. §-ában megszabott 20 maximális óraszámig tanítani. 

Rendes tanári javadalom ez idő szerint 1200 frt 
törzsfizetés, 200 frt lakbér és 100 frt ötödéves korpótlék. 

Kilátás van arra. hogy az államsegélyre vonatkozó-
lag már megállapított szerződés értelmében a segély foko-
zatos folyósítása esetén az 1400 és 1600 frtos fokozatok 
életbe fognak lépni. 

A korpótlékba a más intézetben rendes tanári minő-
ségben töltött, évek beszámíttatnak. 

A helyettes tanár fizetése 800 frt. 
A főgimnázium felvétetett az országos tanári nyug-

díjintézetbe. Tehát a tanárok nyugdíjjogosultak. Azonban 
a fentartó testületek által a törvény 3. §. b) pontja értel-
mében fizetendő 5°/0-ból 2°/0 a tanárt terheli. 

Pályázhatnak a nevezett szakokból középiskolai okle-
véllel rendelkező tanárok, esetleg pályavégzett tanárjelöl-
tek. Utóbbiak az 1883. XXX. t.-c. 30. §-ában foglalt 
feltételek alatt. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
Pályázni óhajtók oklevéllel, eddigi szolgálataikat vagy 

tanulmányaikat igazoló okmányokkal, keresztelő levéllel, 
egészségi, családi állapotukat és katonai szolgálati viszo-
nyaikat igazoló okmányokkal felszerelt és az egyház-
tanácshoz címzett kérvényeiket folyó évi augusztus 7-ig 
alulírott lelkészhez nyújtsák be. 

A megválasztott tanár állását folyó évi szeptember 
1-én elfoglalni tartozik. A rendes tanárrá választott egyén 
egy évi sikeres működés után fog véglegesíttetni. 

Kecskeméten, 1897. július 9-én. 

GyŐrffy Balázs, Mészáros János, 
főgondnok, mint a fog. ig.-tanács lelkész, mint a fog. ig.-tanács 

világi elnöke. 2—2 egyházi elnöke. 

Pályázat tanári állásra. 
A szarvasi államilag segélyezett ág, h. ev. főgim-

náziumnál a történelem-földrajzi tanszékre pályázhatni. 
Ilyen képzettségűek hiányában a történelemre s modern 
nyelvek bármelyikére képzetteknek van előnye. 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 frt 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pótlék, 
mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől számít. 

A rendes tanárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 
írtig emelkedhetik. Üresedés és kiválóság esetén előlépte-
tésre van kilátás. 

Az intézetbe lépő az országos tanárnyugdíjnak kö-
telezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok bírnak kilátással végle-
gesítésre s oklevelesek a próba után figyelemben része-
sülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 írt és 100 forint lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra 
képesítésükre, egészségükre, eddigi szolgálatukra, hadkö-
telezettségükre vonatkozó irataikat folyó évi július 31-ig 
bezárólag a főgimnázium igazgatójához küldjék. 

A megválasztott hivatalát augusztus végén tartozik 
elfoglalni. 

Szarvason, 1897. július hó 3-án. 
Mikolay Mihály, 

3—3 főgimn. felügyelő. 

Pályázati hirdetés. 
A h.-nánási ev. ref. hat osztályú gimnáziumban két 

rendes tanári tanszékre hirdettetik pályázat, melyekre 
a) német-magyar, esetleg latin-német, 
b) a történet- és latin nyelvből képesített protestáns 

egyének pályázhatnak. 
Kik képesítve vannak a tornatanításra is, a miért 

természetesen külön tiszteletdíj járna, előnyben részesülnek. 
Fizetés: 1200 frt, melyből 200 frt lakbér, az egy-

ház pénztárából évnegyedenkint előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanár-
jelöltek is; ez esetben a fizetés 900 frt, melyből 100 frt 
lakbérnek tekintetik 

A kívánt oklevéllel bíró egyének egy évi sikeres 
működés után állandósíttatnak, a midőn az orsz. tanári 
nyugdíjintézetnek is kötelezett tagjai leendenek. 

Nem okleveles egyén, csak helyettes tanári minő-
ségben és csak egy évre választatik, de ha ez idő alatt 
a kivánt tárgyakból oklevelet szerez és sikeres működést 
mutat fel, a következő évben mint rendes tanár állan-
dósíttathatik. Végre, ha okieves, de nem a kiírt szakok-
ból képesített egyén választatnék meg, az szintén csak he-
lyettes tanári minőségben és csak egy évre alkalmaztatik, 
fizetése azonban 1200 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. évi 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 katonai 
szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanulmányai-
kat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizonyítványnyal 
felszerelve, f . évi augusztus 11-ig bezárólag az ev. ref. 
egyháztanács elnökségéhez küldendők. 

H.-Nánás, 1897. július 14-én. 

Kállay Imre, 
2—2 főgondnok. 

Benkő Lajos. 
ev. ref. lelkészelnök. 

B0RNYAN8ZKY VIKTOR KÖNYVNVOMDAJA BUTUPH8TÍCN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség:: 
XX. kerület, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hova 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 50 kr; egész é r r e : 9 frt. 

Egyes szám, ára 20 kr. 

Az egyházi adó. 
Egyik korábbi cikkemben említettem volt, 

hogy kétségeim vannak arra nézve: vájjon a 
lelkészi jövedelmek kiegészítéséről készített, még 
most ismeretlen, törvényjavaslat, lehetővé teszi-e 
a sok helyen tűrhetetlen egyházi adó mérséke-
lését. Kifejezett indoka ezen kétségemnek a mi 
kerületünk, az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
püspökének, a kerület június havi közgyűlésén 
tartott püspöki jelentésének ama kettős nyilat-
kozatára van alapítva, hogy az érintett törvény-
javaslatot ő ismeri és hogy ő ugyancsak ezen 
alkalommal a kepe - megváltási takarékpénztár 
létesítésére vonatkozólag némi kijelentéseket tett, 
a melyeket kiegészített az igazgatótanács előter-
jesztése egy kepe váltsági takerékpénztár terve-
zetének előkészítése tárgyában. 

Az összefüggés ezekben a dolgokban egé-
szen világos. Ugyanis a legtöbb erdélyi egyház-
községnek kepeváltsági tőkéje ez idő szerint 
még nem elegendő arra, hogy a kepeváltságot 
fedezze. Fokozni kell tehát ezek erejét az össz-
pontosítás által. Fokozni pedig azért kell, mert 
a püspök úr által ismert tervezet aligha helyezi 
az egyházi adó — mondjuk a kepe — leszállít-
hatását kilátásba. Ugyanis ha ezt kilátásba he-
lyezné, akkor nem volna szükség kepeváltsági 
takarékpénztárra , sőt az eddig gyűjtött tőkéket 
más, egyházközségi közcélokra lehetne azokban 
a szegény egyházközségekben felhasználni; mert 
hiszen kevés egyházi adót még a kepe-megvál-
tás után is kell fizetni és így ha a törvényja-
vaslat lehetővé tenné az egyházi adó leszállítá-
sát — már t. i. ott, hol ez túlnagy — a kepe-
megváltási takarékpénztár t teljesen indokolatlan-
nak kell találnunk. Nincs hátra tehát más felte-
vés, mint az, hogy az érintett törvényjavaslatban 
nincs, nem lehet provideálva a túlmagas egyházi 
adó alászállítására vonatkozólag. 

Azt hiszem, hogy már maga ez a körül-

mény eléggé világosan beszél nekünk arról, hogy 
az egyházi adót illetőleg milyen várakozásokkal 
lehetünk a tervezettel, respective javaslattal szem-
ben. Azonban nekem a már említett combinatión 
kívül van egy más, sokkal erősebb és kétségte-
len fontosságú okom is, a miért ama kétségem-
nek kifejezést adtam, a melyet azonban itt, ez 
alkalommal elhallgatok és majd a jövőben kérem 
szives olvasóim ítéletét: vájjon alapos volt-e két-
ségem, avagy pedig nem, habár teljes okát nem 
adtam is. 

Minthogy a törvényjavaslat nem fekszik előt-
tünk, azért a puszta — habár alaposnak látszó — 
feltevésből induljunk ki, t. i. hogy az egyházi adó 
tekintetében javulást a javaslattól nem remél-
hetünk. 

Hogy is áll a dolog a lelkészi javadalmak-
kal ós az egyházi adóval? A lelkészi javadal-
mak összege 3.183,361 korona, melynek legfe-
lebb VÖ része talál fedezetet az lelkészek haszná-
latára rendelt ingatlanokból ós legfelebb / io resze 
alapítványból s így 7/10 része a hívek személyes 
szolgáltatásainak terhére esik, azaz egyházi adó-
ból telik ki. Ez maga egy millió forinton felül 
eső összeget tesz ki. Ezen egyházi adóhoz járul 
még a mi egyházunk által fentartott tanintéze-
tek érdekében hordott teher, legalább is ugyan-
annyi összegben ós egyházi adóból befolyó rész-
lettel. Ezen kívül jönnek az egyházi és iskolai 
dologi terhek, melyekre nézve aligha csalódunk, 
ha összegüket — pusztán a rendes kiadások 
keretén belül — a fentebb említett kettős sze-
mélyi szükséglet V* részében állapítjuk meg. Az 
így számított s egyházi adóból fedezendő évi 
szükséglet egyházunkban 27a millió forintra fog 
legalább is rúgni, a mi több terhet ad ki a fe-
jenként számított 1 frt évi tehernél s körülbelül 
megegyezik az állami egyenes adók fejenként 
számított 18 — 20%-ának. 

Már egy régebbi czikkemben, épen e lapok 
hasábjain, reá mutattam arra, hogy e teher így 



átlagban számítva nem volna elviselhetetlen, 
habár itt sem kell figyelmen kívül hagynunk, 
hogy mikor mi a mi egyházi terheinket az állami 
egyenes adókhoz hasonlítjuk, nem veszszük figye-
lembe p. o. azt, hogy a hazánk területének lé-
nyeges darabját (V5 rósz körül) alkotó kötött bir-
tokoknak, valamint a nagyobb, a gyári iparnak 
és kereskedelemnek elenyésző csekély része áll 
a mi egyházunk tagjainak kezén úgy, hogy ha 
a híveink által viselt egyházi adó összegét az 
ugyancsak ő általuk hordozott állami egyenes 
adóval vetnők egybe, akkor körülbelül még egy-
szer akkora százalékot (36—40%) érnénk el. De 
elviselhetetlenné lesz ezen egyházi teher azáltal, 
hogy nem arányosan oszlik meg, a mint hogy 
a mai viszonyok között nem is oszolhatik, mivel 
minden egyes egyházközség egy külön, önálló 
s független jogi személyt alkot s így a létfel-
tétele gyanánt reája nehezedő terheket is ön-
erején kell hordoznia. 

így következik aztán az adott helyzetből, 
hogy egyes szegényebb vidékek református lakói 
állami egyenes adójuk 100%-nál is nagyobb 
egyházi terhet hordoznak, azonkívül hordják az 
állami egyenes és közvetett adók, a községi pót-
adók egész seregét. Es ismét itt nem szabad 
egy roppant nehéz körülményt figyelmen kívül 
hagynunk, t. i. hogy híveinknek tekintélyes része 
(százalékban kifejezni nem tudom, de körülbelől 
legalább is 80%) az alsóbb néposztályhoz tarto-
zik és hazánk jelenlegi fináncpolitikája, mely az 
állam jövedelmeinek 25%-át közvetett adókból 
hozza be, a nemzetgazdaságtan legelemibb elvei 
szerint is nagyon érzékenyen sújtja Őket már a 
mindennapi megélhetés feltételeinél is. Nem ta-
gadhatjuk ugyan, hogy a megterheltség, t. i. az 
állami egyenes, közvetett és községi pótadókkal 
való megterheltség ne nyomná legalább is oly 
%-kal a más vallásúakat, de igen jól tudjuk más 
oldalról a többi, illetőleg a nem protestáns egy-
házak szervezetéből, hogy egyházi terheket a 
mi híveinkhez képest úgy szólván azok nem is 
viselnek, az izraelitákat kivéve. Ha már most 
azt is tudjuk, hogy az adóteher hazánkban szinte 
azon fokig van emelve, főleg a mi híveinknek 
is zömét alkotó, földmíves osztályra nézve, a 
melynél békés viszonyok között magasabb már 
nem igen lehe t ; továbbá ha ehhez hozzáadjuk 
a mi híveink által egyházi adó címén viselt ter-
heket i s : épen nincs mit csudálkoznunk, ha hí-
veink sok helyen (így p. o. folyton szomorú 
híreket kapunk Baranyából) egyházuktól az elvi-
selhetetlen közterhek miatt válnak meg, mert 
így terheiknek 50 — 60%-át is lerázhatják, mivel 
az egyházi teher csakugyan sok helyen a többi 
terhek 100—120%-át is képezik. 

Első tekintetre is világos, hogy egyházunkra 
nézve csak fél nyereségnek sem lehet tekinteni, 
ha az állam lelkészeink jövedelmét 600—800 fo-
rintra kiegészíti, de a r ra nem nyújt alkalmat, 
hogy a túl magas egyházi terheket leszállíthassuk. 
Ne kicsinylem a segítséget, melyet az állam így 
is nyújt és sohasem tudtam rokonszenvezni a »clo-
tációcska«-féle siralmakkal és nem tudtam helye-
selni amaz üres követelményeket, melyek 1500— 
2000 frtig alig tudtak megállani; de meg vagyok 
győződve, hogy inkább van egyház ott, hol nagy 
a nyáj és kevés a pásztor, mint ott, hol van 
pásztor bőven, de elszéled a nyáj. Es úgy tar-
tom, hogy nincs szégyenteljesebb állapot a mai-
nál, mikor a nemzeti érdek legfenségesebb ápo-
lására való készség attól függ az egyénekben, 
vájjon 1—200 frttal több javadalmat kapnak-e 
vagy nem. Egyházunk egy töredékét elveszítjük 
a kellő gondozás hiánya miatt, egy másik töre-
dékét elveszítjük a túlterhelés miatt. Sokan a 
gondozást illetőleg sikert várnak a lelkészi java-
dalmak felemelésétől: én az iránt kevés reményt 
táplálok, ele legalább örvendetes csalódás érhet 
e tekintetben; azonban az ketségtelen, hogy hí-
veinknek túlterhelt részét az nem tart ja meg, 
ha menni készül, ha szabadulni akar, hogy pap-
jának most már jobb fizetése van. A mit nyer-
hetünk, az kétséges; a mit veszítünk, bizonyos; 
hacsak a törvényjavaslat módot nem nyújt a 
magas egyházi terhek mérséklésére is. 

Ezekkel, a miket fentebb elmondottam, fel 
akarom hívni egyházunk intézőinek, első sorban 
az egyetemes konventnek figyelmét arra, hogy 
hathatós befolyásával igyekezzék egyházunk emlí-
tett eminens érdekének is érvényt szerezni és 
imminens veszedelmét elhárítani az által, hogy 
a törvényjavaslatba a nevezett szempontok érvé-
nyesülését vigye be. 

Es bár nincs reményem arra, hogy nézeteim 
az egyedül illetékes döntő tényezők elé kerül-
jenek, mégis kénytelen vagyok reá utalni a fen-
tebbiekben nyilvánuló állami érdekekre is, mint 
a mely szintén megköveteli az adózó polgárság-
nak a túlterheltség ellen való megvédelme-
zését. Hogy ez az állami érdek fennáll, azt feles-
leges bizonyítani; hogy pedig érvényesül is, ele-
gendő a községi iskolai, a törvényhatósági ós 
községi pótadókat szabályozó törvényekre (1868: 
38; 1883: 15; 1886: 21. 22:) hivatkozni. 

Épen kapóra jött nekem a »Protestáns« f. évi 
29. számában a József császár-féle türelmi ren-
delet 2. pontjára való hivatkozás. És nem tudom 
eléggé figyelmökbe ajánlani az érdekelteknek az 
ezen intézkedésben nyilatkozó állami finánc-poli-
tikai eszélyt. Ugyanis kétségtelen az, hogy ha 
már az állami és községi adók az állami élet 



létfeltételei és ezen adóknak az adózók teher-
viselési képességéhez alkalmazkodni kell: akkor 
más egyéb közterhek gyanánt tekintendő adók 
p. o az egyházi adó sem képezhet amaz elv alól 
kivételt. Minthogy pedig egyházi törvényünk 5. §-a 
szerint az egyházi adók ós rovatalok behajtására 
az állam egyházunknak segédkezet köteles nyúj-
tani: eme rendelkezés végrehajtásánál, az ósz-
szerűtlenül megállapított egyházi adókivetés mel-
lett, úgyszólván maga semmisítheti meg egyes 
helyeken adózó polgárai közteherviselési ké-
pességét. 

Én úgy találom, hogy az állam érdeke meg-
követeli az egyházi adó nagyságának megállapí-
tását. És a készített törvényjavaslatban be kel-
lene foglalni, hogy a lelkészek jövedelmének 
felszámításánál számba veendő egyházi adó, ille-
tőleg ennek pénzértéke, a hívek által viselt állami 
egyenes adók 20—25°/o-ánál (beleértve az isko-
lai adót is) nagyobb nem lehet. 

Jól tudom, hogy ez ellen két oldalról lehet 
kifogást emelni. Egyik kifogás az autonomia kor-
látozását látná ily intézkedésben. De itt nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az adó-
korlátozás az önkéntes megajánlásokat nem alte-
rálhatja ós hogy az így felmerülő szükséglet az 
államra hárulván által : nincs is indok az egyházi 
adóteher túlságos fokozására, sőt ez ópen veszé-
lyes dolog. A másik kifogás az lehet, hogy így 
az állam nagyobb terhet lesz kénytelen elvál-
lalni, mint különben. Ez kétségtelenül igaz, de 
az egész összeg nem igen tenne ki 100,000 frtot 
sem, sőt a mennyire ón a jelentő ívek adatait, 
bevallásait ismerem : teljesen meg vagyok győ-
ződve a felől, hogy a lelkészi fizetések 600—800 
forintos minimumának kiegészítése végett szük-
ségesnek, épen ezen jelentő ívek alapján, kimu-
tatott összeg keretében az egyházi adó érintett 
rendezése is végrehajtható. Különben minden 
azon a kérdésen fordul meg a »do ut cles« po-
litika alapján, hogy vájjon háramolnék-e az 
államra megfelelő haszon, ha így több segítséget 
volna kénytelen adni. E tekintetben már reá 
utaltam egy körülményre t. i., hogy az adózó pol-
gárok közterhekkel való terheltségének mérve az 
az államra nézve nem közönyös. Azután jön a 
másik szempont, t. i. érdekében áll-e az állam-
nak a hazai történeti egyházak integritásának 
megóvása. Én azt hiszem, hogy igen; ós e te-
kintetben most nem utalok egyébre, hanem csak 
az 1895: XLIII. t.-c. 25. §-ára. Az államra nézve 
nem lehet »IIecuba« az, hogy a magyarság zömét 
képező s kulturális téren előljáró református 
egyház erejében meggyöngüljön a túl nagy egy-
házi terhek miatt. 

Igaz, hogy különösen római katholikus rész-

ről hallottunk már afféle nyilatkozatot, hogy az 
ő adójukból fogják az akatholikus lelkészeket 
fizetni. De hát a püspökök ós káptalanok lati-
fundiumaihoz nem épen az a joga van-e a pro 
testáns egyháznak, mint a katholikusnak a szintén 
állami közvagyon alkatrészét képező közadókhoz? 
És vájjon az atheusnak keresztelt felekezetnél-
küliek szaporodása keresztyén szempontból kivá-
natosabb-e, mint a »haeretikusnak« tartott, de 
mégis csak keresztyén protestáns egyházak fenn-
állása? De hagyjuk most ezeket . . . 

A dolog summája az, hogy a lelkészek jöve-
delmeinek kiegészítéséről szóló törvényjavaslat 
csak félértékű ránk nézve, ha egyúttal lehetővé 
nem teszi a sok helyen túl terhes egyházi adónak 
könnyítését. Sőt töbet mondok: a törvényjavaslat 
e nélkül egyenesen megakadályozza egyházunk-
nak egy később bekövetkezhető adó reformját. 
Okvetlen kívánatos, szükséges tehát, hogy a jelen-
legi lelkészi jövedelmek összeírásánál ne legyen 
kénytelen egyházunk továbbra is fentartani a 
sok helyt elviselhetetlen nagyságú egyházi adót, 
hanem ezt méltányosan alászállítván, úgy vegye 
be az így begyűlő összeget, illetőleg ennek meg-
megfelelő hányadát az összeírásba. 

Pokoly József. 

Gerhardt Pál s az evangélikus egyházi 
költészet. 

(Folytatás.) 

2. D a l a i . 

Kétségbevonhatatlan igazság, hogy az idők és viszo-
nyok nagy befolyást gyakorolnak az emberek fejlődésére 
s valamint nagy emberek gyakran nagy időket hoznak 
létre, úgy viszont a nagy idők sok nagy embert teremte-
nek. Leginkább áll ez a szellemi világban s az irodalom-
történet bizonysága szerint épen a legjobb szellemi termé-
keken látható a kor és az egyéniség sajátos bélyege. A 
nemzet jólétét megsemmisítő hosszú háború, s a saját 
boldogságát fenyegető sok megpróbáltatás nagy befolyást 
gyakoroltak Gerhardt költészetére is. Dalainak mindegyike 
arról tesz bizonyságot, hogy a költő végig járta az élet 
és a szenvedés iskoláját s megtanult tűrni, bízni és remélni. 
Ezért érti meg embertársait, azoknak vágyait, örömeit és 
szenvedéseit, s ezért tud másokkal együtt örülni s együtt 
szomorkodni. S ez az oka annak, hogy dalaiban mindenki 
a saját lelki vágyainak, a saját érzéseinek legszebb kife-
jezését találja s írójukban legjobb barátját találja fel. 

Gerhardt nem volt nagyon termékeny költő. Csak 
131 dalt bírunk tőle, ezek azonban oly sokoldalúak tar-
talomra nézve, hogy óhajtandónak tartom őket osztályozni. 

Legelső sorban találjuk alkalmi verseit, számra nézve 
11-et, melyeket nem a nagy közönségnek, hanem szűkebb 
köröknek írt. Nagyon sikerült ezek közt néhány lako-
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dalmi és temetési verse. Az egybekelteket nem mint lelkész, 
hanem mint emberbarát áldja meg; nem mint philoso-
phus, hanem mint a gyakorlat embere mutat rá a házas 
élet küzdelmeire és követelményeire; nem mint theologus, 
hanem mint istenfélő ember figyelmeztet a szerelem dicső-
ségére, az ember gyengeségére s Isten segítségére. S ha 
koporsók mellett áll, nemcsak sír a sírókkal, hanem vi-
gasztal is. Mint jó barát letörli az arcokon végigpergő 
könveket s ég felé irányítja azok tekintetét, a kik vég-
telen fájdalommal tekintenek a sír fenekére. Mutatványul 
csak egy vigasztaló mondatát idézem itt gyenge fordí-
tásban: 

>Krisztus maga törli könyed 
Arcodról le majd amott; 
Vágyat már nem ismer szived, 
Szükség és baj elhagyott!* 

Legszámosabbak Gerhardtnak ünnepi dalai: 32. Mint 
Jelkész, helyesen méltatja az egyházi évet s teljesen átérzi 
az ünnepek jelentőségét. Adventben, böjtben, karácsony, 
nagypéntek, húsvét és pünkösd ünnepén csodálattal s imá-
dattal borul le az Isten előtt s a Mindenható csodatetteiről, 
hatalmáról, jóságáról, könyörületességéről és szeretetéről 
zeng éneket. 

Hitágazati énekeknek nevezhetnők azon 20 dalát, 
melyek a szentségekre, bűnbánatra, az imádságra s a 
keresztyén életre vonatkoznak. Legjobbak az utóbbiak. 
Imáiban rendületlen hit és Isten iránti szeretet nyer kife-
jezést. A szív hangján szól Istenhez, mint szerető gyermek 
szerető atyjához. A szerencsésen eltalált gyermekies hang, 
a rövidség és egyszerűség kiválóan becsesekké teszik e 
dalokat. Gerhardt megmondja bennök, hogy mit kérjen 
a keresztyén ember Istentől. Nem tekintélyt, dicsőséget 
és gazdagságot, nem azt, a mit a világ keres, hanem 
múlhatatlan értékű javakat, egészséget és türelmet, Krisz-
tus szeretetét, bölcseséget és erőt, hogy a bűnnek ellen-
állhason, s végre nyugodt halált. Gerhardt igazán tudott 

imádkozni s ha imáin meg is látszik Arndt János hatása, 
mégis teljes joggal tekinthette őket a magáéinak. Mert 
imái valóban szive mélyéből fakadtak. Az élet viharai 
közt sokszor érezte magát hajlékony nádszálnak s ezért 
sokszor keresett gyámolítást Istennél; s ha sokszor kiál-
tott az Úrhoz, sokszor tapasztalta, s ezt határozottan 
kiemeli, hogy kiáltása meghallgatásra talált. Imáinak telje-
sen megfelelnek a keresztyén életre vonatkozó dalai, me-
lyekben türelmessége s Istenben vetett hite meghatóan 
nyilatkozik meg. Ki ne csodálná hitét, midőn e dalait 
olvassa: »Bízzad minden utadat,* s »Légy csendes szívvel!» 

Azonban Gerhardt nemcsak kérni tud, hanem hála-
éneket is zeng. 13 dal tartozik e csoporthoz s ezek a 
legtisztább érzelemről, a legőszintébb melegségről tanúskod-
nak. A prot. egyházakban alig van gyülekezet, ahol évenként 
többször ne zendülne meg ezen dala: »Hogy ne dicsérném 

.az Istent!« Ez egyébként Gerhardtnak legszebb dicshym-
nusa, melyről Wimmer Gábor »Ausführliche Lieder-
Erklárung« c- munkájában így ír: »Ez bizonyára egyike 
a legjobb Gerhardt-féle énekeknek, s oly magasztos, kedves 

és írásszerű dicsőítő ének, a mely nem szorul idegen 
dicséretre s evang. egyházunknak, habár nem is minden, 
de nagyon sok gyülekezetében be is van vezetve. A buzgó 
éneklőnek szivét a szomorúság között is felvidítja és meg-
nyugtatja, szerető Istenének főjótéteményeit szemei elé 
állítja s végül emlékezteti a tartozó viszontszeretetre; 
hasonló tehát mintegy az óraszerkezethez, a mely tisztán 
üt, helyesen mutat s jól ébreszt*. 

Nagyobb csoportot alkotnak vigasztaló énekei is (26). 
S ezen nem is csudálkozhatunk. tekintve azt, hogy Ger-
hardt mily sokszor szorult vigasztalásra. Költeményeit 
nem is annyira a mások, mint inkább a saját maga 
vigasztalására írta s ez az oka, hogy ezekből sokkal in-
kább szól hozzánk a közvetetlenség, mint egyéb dalaiból. 
S a mint e szép dalok a költőt megvigasztalták, úgy vi-
gasztalnak meg másokat is. A költő hitet kelt az olvasó-
ban is; vigasztalja a szenvedőket, erősíti a gyengéket, 
felemeli a leroskadtakat, s a kishitűek szemét az ég felé 
irányozza. A ki megunta az életet, s elfordult a világtól 
és emberektől; a ki a kishitűség útjára tévedt: az for-
duljon csak Gerhardthoz s általa ismét megtalálja a helyes 
utat. S nemcsak a tartalom, hanem a kifejezés is szé-
pekké s majdnem utolérhetetlenekké teszi e dalokat. Csak 
ez egyre kell utalnom bizonyságul: »Én lelkem, miért 
csüggedsz el?* 

Gerhardt 11 halotti éneket is írt. Jól ismerte az 
embert, jól ismerte bajait, örömeit és vágyait; tudta, hogy 
még a szenvedő, a testileg és lelkileg meggyötört ember 
is ragaszkodik az élethez s bizonyos elfogultság vesz rajta 
erőt, ha a halálra gondol. Halotti énekeinek az a célja, 
hogy az embert megtanítsa a halállal bátran szembe 
nézni. Hitteljesen prédikálja, hogy a halál Krisztus által 
elvesztette félelmetességét, csak a testet semmisítheti meg, 
a léleknek azonban nem árthat. A halál csak álom, a sír 
bölcső, mely jobb és szebb világba ringatja át az embert. 

Az utolsó csoportba sorozható 18 dal, melyek az 
élet különféle körülményeire vonatkoznak, s nagyrészt 
reggeli, estéli és úti énekek. Már fentebb is kiemeltem, 
hogy Gerhardt mindenütt meglátja a szépet és jót, észre-
veszi Isten áldó kezét s mindenütt megragadja az alkal-
mat Isten dicsőítésére. A természet szépsége csodálatra 
gerjeszti s arra ösztönzi, hogy Isten adományait a saját 
boldogulására felhasználja, a szomorúban pedig Isten bün-
tetését látja, mely arra céloz, hogy bennünket javítson. 
Még a pusztító, rettenetes háborúban is az Úr kezét szem-
léli s erősen hiszi, hogy az idők ismét megváltoznak s 
az Úr kegyelmének napja ismét beragyogja a nép egét. 

Ide tartozik a »Most nyugosznak az erdők« kezdetű 
bájos dala, melyről az »Evang. Kirchenzeitung* 1830. évf. 
ezt írja: »Ez ének egyike lett Németországban a legis-
mertebbeknek s legkedveltebbeknek. Valódi gyermeki nép 
szellemben átérezve s átgondolva, a kifejezésnek ritka 
mesterkéletlen egyszerűségével a gondolatoknak oly ma-
gasztosságát, a keresztyén ismeretnek oly mélységét, a 
költészetnek oly báját egyesíti, hogy az e nembeli daloknak 
örökké mintájául kell maradnia. A ki Németország azon 



vidékein élt, a hol a nép ajkán a régi lutheri egyház énekei 
megmaradtak, az tudja, hogy az édes dalt mily sokszor 
éneklik csillagos estéken a hazatérő földmívesek és bányá-
szok s mily sokszor felhangzik az esti csendben a békés 
szobákban és tornyokon.« * 

3. Gerhardt je l l eme, 

A dalokból könnyen megalkothatjuk Gerhardt jellem-
rajzát s megismerhetjük ielki életét, kedélyvilágát. Ger-
hardt hivő keresztyén volt, a ki egyedül Istenre épített. 
A hit adott neki erőt e megpróbáltatásokban s reményt 
a szomorúságban. A mennyei dolgokat sokkal többre be-
csülte a világi javaknál; egyházát forrón szerette s kész 
volt érte minden földi hatalommal szembe szállni. A meg-
győződés embere volt, a ki mindig csak lelkiismerete sza-
vára hallgatott, még akkor is, midőn ebből kellemetlen-
ségei származhattak. Szerette Istent és az embereket, 
Isten nevét még akkor is tudta dicsőíteni, midőn a leg-
nagyobb megpróbáltatásokat kellett elviselnie, embertár-
saiért még akkor is tudott imádkozni, midőn azok csak 
fájdalmat okoztak neki. Az emberek rosszasága fájdalom-
mal töltötte el szivét, de soha e miatt panasz nem hagyta 
el ajkát. Szive nemes volt s tudott örülni a Teremtő 
alkotásainak. Észrevette a szépségeket, melyek másoknak 
fel se tűntek s a reggel, az este, a nyár, tiszta örömöt 
gerjesztettek benne. Legtalálóbb jellemrajzát adjuk külön-
ben Gerhardtnak akkor, ha azt mondjuk róla, hogy oly 
ember, oly keresztyén volt, a ki folyton törekedett Isten 
parancsolatait követni s az igazság útjain járni. 

4. Dalainak je l lemzése . 

A mint Gerhardt dalai szívből jöttek, úgy szívhez 
is szólnak. Ha összehasonlítjuk őket a reformáció korabeli 
egyházi énekekkel, azt találjuk, hogy mint azokban, úgy 
Gerhardt dalaiban is kifejezést nyer a szigorú egyházias-
ság s a hitbeli erő; Gerhardt is az egyházi hittételek 
alapján áll s Luther erős lelke nyilatkozik meg benne. 
Azonban míg a reformáció korabeli énekek általában, sőt 
mondhatnók, különbség nélkül objectiv irányúak, addig 
Gerhardtéi teljesen subjectiv jellegűek. Amazokban az 
egyház képezi az alanyt vagy tárgyat s belőlük nem a 
a költő, hanem az egyház szól, melyet gyakran fenyeget 
veszély s melynek nehéz harcot kell a létért vívnia. Az 
egyéni hang csak egy énekben nyer kifejezést: Luther 
ezen kezdetű dalában: »Mit Fried und Freud fahr ich 
dahin«. Gerhardt az első, a ki ezen iránytól eltér és új 
utat, új célokat mutat az egyházi dalköltőknek. Dalaiban 
az individuális lelki élet nyilatkozik meg. A költő maga 
képezi az alanyt, a saját nevében, a saját szivéből, a saját 

* Németországban igen sok helyütt szokásban van, hogy 
esti 8 órakor a tűztoronyban a négy világtáj felé egy-egy chorált 
fúj kürtjén az ó'r. Sokszor tanúja voltam, hogy az utcán járó-kelők 
a chorál hallatára megállnak s kalapjukat megemelik vagy leve-
szik. Nálunk se ártana e kegyes, hiterősítő szokást meghonosítani! 

A. 

nyelvén dalol s a saját életkörülményei, vágyai képezik 
költeményei tárgyát. Individualitására nézve jellemző, hogy 
nem kevesebb, mint 16 dalát e szóval kezdi: én (ich). 
A dalok subjectiv tartalma azonban teljes összhangzásban 
van az egyházi hit és tan objectiv tartalmával. Az egyé-
niesség csak abban az alakban nyilvánul, melyben Ger-
hardtnál a hit, érzelem és élet kifejezésre jut. Maga ez 
a hit, ez érzelem s ez élet azonban nem a költő kizáró-
lagos tulajdona, hanem ezeknek mind azon lelkekben élniök 
és virágozniok kell, a melyek Krisztus követői akarnak 
lenni. Mint a költőt, úgy másokat is meg kell örvendez-
tetnie Isten jótéteményeinek ; mint neki, úgy más hívőknek 
is szívből kell vallaniok, hogy a világon minden, legyen 
az bár örömet vagy fájdalmat nyújtó, az ember javára 
szolgál; hogy Isten megváltotta a világot s atyailag gon-
doskodik rólunk. Mint ő vallotta, úgy más lelkeknek is 
vallaniok kell, hogy Isten hosszútűrő és irgalmas, s sze-
retetet és kegyelmet nyújt, megérdemelte büntetés helyett. 
Ily értelemhen azt mondhatjuk, hogy Gerhardt költészeté-
ben az egyházi objectivitás a költői subjectivitással egyesült. 

Ide jegyzem Müller Vilmosnak, a »Bibliothek deut-
scher Dichter des 17. Hunderts* kiadójának szavait, me-
lyeket Gerhardt dalaihoz előszó gyanánt írt: »Kegyessége 
nem egyoldalú, hanem annyira áthatotta szivét és lelkét, 
hogy őt erőssé és bátorrá, tüzessé és buzgóvá, gyengéddé 
és szelíddé teszi s múzsája majd egy játszó gyermek, 
majd egy ábrándos ifjú, majd egy erős férfi, majd egy 
roskatag aggastyán hangján beszél. Lelke mindig annyira 
csordultig van, s ajka mindig annyira kész a szólásra, 
hogy az Úr dicsérete s keresztyén üdvösségének tudata 
oly könnyen folynak ajkáról, mint a legmindennapibb és 
legszokottabb dolgok. A magasztalásra nem kell készülnie 
s nem is fárad el benne, annyira él Ő Istenben s Isten 
ő benne. Nyelve egyszerű, mint az igazság, pompa és 
cifraság nélküli, gyakran csaknem nagyon is mélyre le-
szálló, azonban mindig az érzelemtől áthatott, a mely oly 
szívesen hozza magához közel a legmagasabbat s oly 
szívesen öleli át az örök Istent, mint egy halandó testvért 
vagy atyát*. 

És Straube így ír az »Allgemeiner Anzeiger der 
Deutschen* 1825. evi 851. számában: »Gerhardt dalai 
egy oly szívből jőnek, mely a Szentírásban meggyökere-
zett, melyet az evang. tanításaiban és Ígéreteiben való élő 
hit bizalommal s örömmel töltött el, s melyet az Isten 
és Krisztus iránti valódi szeretet és a legboldogabb bé-
kesség hatott át, s az emberi életről oly érthető, valódi 
keresztyén, megnyugtató, felvidító és megtisztult nézet 
nyer bennök kifejezést, hogy mennyei hangokként érintik 
s erővel, vigasztalással és örömmel töltik el a sziveket*. 

Gerhardt dalaiban az általános emberi nyer kifeje-
zést. Bennök az egész élet keresztyén világításban jelenik 
meg s ők megmutatják az Istennek tetsző élet útját a 
bölcsőtől egész a koporsóig. A karácsonyi énekekben a 
keresztyén ember születése, a böjtiekben az élet szenve-
dései, a nagypéntekiekben az igazak halála s a húsvétiak-
ban a megváltottak feltámadása szemlélhető. De Gerhardt 



a környezetről se feledkezik meg. Élénken szemlélteti azon 
eseményeket, melyek a szivet elkeserítik, ajka dalra nyí-
lik reggel és este, jó és balsorsban, békében és háború-
ban. Dalainak ez a sokoldalúsága s az a körülmény, hogy 
a bennök kifejezett érzelmek nemcsak a sajátjai, hanem 
embertársainak is közös tulajdonát képezik: ezek az okai 
hogy Gerhardt mindenütt, mindenkinél szives fogadtatásra 
talál, mert dalaiból lelki békességet, boldog reményt és 
jóltevő enyhületet meríthet mindenki. 

(Vége köv.) Adorján Ferencz. 

I S K O L A Ü G Y . 

Általános elvek népiskolai tantervünk 
reviziójára nézve. 

Az ev. ref. tanítók orsz. egyesülete választmányának 1897. június 
9-én H.-Böszörményben tartott eló'értekezletén, előterjesztve. Mutat-

ványul a megújított »Tanítók Lapjá«-ból. 

1. Tantervünk a mennyire protestáns egyházi isko-
lánk speciális célján (t. i. az általános embernevelés lénye-
gében a vallásosságot és pedig a positiv ev. ref. valláshoz 
való erős ragaszkodást s a tiszta, hamisítatlan protestáns 
gondolkodást, szellemet érvényre juttatni) megengedi, alkal-
mazkodjunk az állami tantervhez. Ezért bevárandó az új 
állami tanterv megalkotása, mielőtt mi új tanterv készí-
téséhez fognánk. Azonban a célból, hogy felfogásunk, 
gondolkozásunk ezen iskolaügyünk belső, intenzív fejlődé-
sére oly igen fontos kérdés felett folyó eszme küzdelembe 
bevitessék: szükséges már most állást foglalni, véleményt 
alkotni s azt publikálni. 

2. Az általános elvet a népiskolai tanterv készíté-
sénél a népiskolai nevelés s tanítás célja határozza meg. 

3. A népiskola céljának megállapításánál szem előtt 
tartandó, hogy a népiskola a közoktatási intézményeknek 
nem egy tagozata, hanem egy külön, speciális, önálló 
egész. A mint neve is mutatja, a nép minden más társa-
dalmi osztálylyal szemben összemérhetlen túlsúlyban levő 
tömegének van hivatva megadni a közélet nagy munka-
terére az erkölcsi s értelmi útravalót.! 

4. E cél, ref. népiskolánkat illetőleg, szerintem rövi-
den összefoglalva, következőkben határozható meg: 

a) Általános (minden tan- és nevelő-intézettel kö-
zös) cél: Az ember összes értelmi s erkölcsi tehetségeinek, 
erőinek összhangzatos kifejtése s művelése. 

b) Szakirányú cél: Az emberi műveltség fundamen-
tumát képező alapismeretek nyújtása, lehető tökéletes be-
gyakorlása. Előkészítés a gyakorlati életre, azon vidék 
népeinek foglalkozását tekintve, melynek területén a nép-
iskola működik. 

c) Speciális cél: vallásos, ev. ref. egyházunkhoz, 
vallásunkhoz hű egyháztagok nevelése. 

d) A test erőinek, épségének, ügyességének fentar-
tása s fejlesztése. 

Az 1-ső célt röviden: szellemi s erkölcsi képzésnek, 

a 2-dikat: az életre szükséges ismeretek közlésének, a 
3-dikat: vallásosságra nevelésnek, a 4-iket testi nevelés-
nek nevezhetjük. 

Az «) alatt említett cél munkálása a tantervbe fel-
vett tantárgyakkal, azok mennyiségével és terjedelmével 
csak annyiban függ össze, amennyiben úgy a szellemi, 
mint az erkölcsi képzés annál tökéletesebb, minél több 
oldalú. E cél szolgálatában áll minden tantárgy a tana-
nyag megfelelő feldolgozása s megfelelő módszer mellett. 

A b) alatt említett cél teszi a népiskola legfontosabb 
tantárgyaivá az írást, olvasást, számolást s csak ezután 
sorozhatok azon humán- vagy reál-irányú ismeret-ágak 
elemei, melyek részint a társadalmi s politikai, részint a 
természeti világ jelenségeinek megértésére, azokhoz való 
viszonyának megismerésére és azokhoz való alkalmazko-
dásra vezetik a leendő embert. Végül jöhet a növendékek 
túlnyomó többségének polgári foglalkozásához alkalmaz-
kodó tanítás, vagyis a szoros értelemben vett szakirányú 
oktatás. 

A c) alatt említett cél szolgálatára rendelvék a tan-
tervbe felvett vallástani tananyagok. 

A d ) alatt említett cél pedig azt teszi a népiskola 
kötelességévé, hogy necsak tartózkodjék mindentől, a mi 
a növendékek testi fejlődésére hátrányos lehetne, hanem 
keresse a megfelelő eszközöket s módokat, melyek azt 
elősegítik. 

* 

Ha már most a népiskola jelenlegi tagolását, t. i. a 
hat évig tartó mindennapi s a hároméves ismétlő tan-
folyamot tekintem, az előbb vázolt célokat tartva szem 
előtt, következő elvi osztályozást állapítom meg: 

I. Az a) alatt említett, mint domináns cél szerepelne 
a népiskolai képzés egész folyama alatt. 

II. A b) alattiakat három részre osztom. Az írás-
olvasás és számolás lennének a négy alsó osztály legfőbb 
tárgyai. Minden más ismeretanyag — kivéve a vallás-
tani anyagot — ezekkel kapcsolatban, ezek keretében 
nyújtatnék. 

Az V—VI- dik osztályban előtérbe lépne az általá-
nos műveltség alapelemeit felölelő terjedelemben a humán 
és reál ismeretek rendszeres tanítása. Ezen osztályokban 
már a szorosan vett szakirányú oktatás is kezdetét venné, 
de csak előkészítő jelleggel, főként arra való tekintettel, 
hogy a növendékek leendő polgári foglalkozásuk történel-
mét nagy vonásokban megismerjék, annak becsülésére 
s egyes kiváló egyének példáinak felmutatása által annak 
belátására vezettessenek, hogy a folytonos haladás, figye-
lés s értelmi működés minden foglalkozási körben a bol-
dogulás kulcsa. 

Az ismétlő iskolában egészen a szakirányú oktatás 
lépne előtérbe. 

III. A c) alattiakra nézve három fokozatot külön-
böztetek meg: az alap, épület, betetőzés fokozatait. 

Az alaprakás a négy alsó osztály feladata. Az épü-
let (positiv vallásos ismeretek) az V—Vl-dik osztályban 



emeltetnék fel. A betetőzés feladata — a vallásos erkölcsi 
érzület megszilárdítása — az ismétlő iskolának jutna. 

IV. A d) pont alatt említett cél első sorban negatív 
kötelességeket szab a tantervkészítő elé. Szigorúan óva-
kodnia kell a tananyagok mennyiségét és terjedelmét ille-
tőleg olyan követelményektől, melyeknek következménye 
a fejlődő gyermekek szellemi vagy physicai túlterhelése 
lehetne. 

A positiv kötelesség pedig ide vonatkozólag az, hogy 
a tanterv a szabadban való játék s torna gyakorlására 
is megfelelő súlyt fektessen. 

Az itt körvonalozott elveken óhajtanám én felépí-
teni az uj tantervet S miután véleményem szerint ezen 
előkészítő értekezletnek elég csak az alapelveket meg-
vitatni — a részletes kidolgozás úgyis azokhoz- fog alkal-
mazkodni — itt meg is állok. 

Még csak annyit említek fel — mivel ez ma napi-
renden van — hogy azok táborához tartozom, a kik más 
tantervet kivánnak az osztott, másat az osztatlan iskolák 
részére. Csakhogy az osztatlan iskolákról tananyag túl-
ságos mérvű redukálásánál fontosabbnak tartom az osz-
tályok concentrálását. így három csoportot lehetne alkotni 
a 6 osztályból (I—II.; III —IV.; V—VI.) s mindazon tana-
nyagok, melyeknek természete s célja ezt megengedi, az 
egyes csoportok részére két évi tanfolyamra rendeztetné-
nek el, a mint azt az alsó-szaboles-hajdu-vidéki ref. egyház-
megyei tanító-egyesület a jelenlegi tanterv keretében is 
már megkisérlette s az egyházmegye osztatlan iskolái — 
úgy tudom sikerrel — a gyakorlatban is kipróbálták. 

Ezek után előterjesztésemet a t. értekezlet ítélete 
alá bocsátom. 

Simon Károly. 

T Á R C A , 

A nő a családban és a társadalomban.* 
Több mint 2300 esztendeje immár annak, hogy 

Aristophanes, a híres görög vígjátékíró >A nők emanci-
pációja ellen* című vígjátékban elmésen gúnyolódva Plátó 
eszményi köztársaságának badarságai felett, élesen meg-
támadta ama felfogást, mely az államban a nőnek — bé-
kében és háborúban egyaránt — ugyanazon szerepet adja, 
mint a férfiúnak. 

Visszapillantva a messze múltra, lehetetlen ezen dol-
gokra vonatkozólag is el nem nem mondanunk : »Bizony 
nincsen semmi új a nap alatt U Valóban, ha Aristophanes 
felkelhetne hosszas álmából, álmélkodva kellene tapasz-
talnia, hogy még a Kr. u. XIX. század végén is kelletén 
túl bő anyag áll a sareasmus pennájának rendelkezésére. 
Mindenki tudja, hogy mire célozok. A női mozgalom nyíl-
tan lép fel; törekszenek több jog, javított helyzet s na-

* »De opvoedende kracht der vrouw Huisgezin en Maat-
schappij* door T. S. van der Leij Wz. 

gyobb befolyás után a társadalom életének intézésére; 
panaszkodnak félreismertetésről, elnyomatásról; hévvel 
szónokolnak lábbal taposott jogokról s jajveszékelnek el-
viselhetetlen rabszolgaság miatt. A különböző szabad 
nőgvűlések- és összejövetelekben végnélküli szóáradattal 
vitatják megl ügyüket s nem kismérvű enthuziazmussal 
bár nem mindenkor a szentlélekkel való eltöltséghez illő 
szép módon tesznek bizonyságot s zengnek dicshymnu-
szokat ügyességről, képességről, erőről és jogról. 

A gúny mindenkor veszedelmes fegyver s mikor a 
görög költő kikacagja Plátó üdvállamát, egyszersmind ő 
maga is túlzásba esik. Mindazáltal a dolog lényegét ille-
tőleg vele teljesen egy értelemben vagyok s készséggel 
jelentem, ki hogy távolról sem rokonszenvezem ama tö-
rekvéssel, mely azok legszélsőbb baloldalának volna nevez-
hető, kik korunkban a nő jogai érdekében harcolnak. 

Azt a kérdést, hogy a nő jogi helyzete mily mérték-
ben kiván sürgős javítást, egyelőre érintetlenül hagyom, 
de igyekszem majdan világosan kimutatni, hogy a félre-
ismertetés s az elhanyagoltatás feletti panaszban mily sok 
igaz van. Véleményem szerint mindenkinek szent köteles-
sége a nők törekvését nemcsak egyedül érdeklődéssel ki-
sérni, hanem egyszersmind mindaddig, míg az valóban 
üdvöset céloz, tehetsége szerint támogatni is. Hanem a hol 
a nő az állam jóllétét illető összes ténykedésekben a fér-
fiúéhoz hasonló részt követel, ott óva emelem fel szava-
mat és ezt mondom : »Ne lépjük túl a határt*! Ezt a 
törekvést, legyen bár az egyelőre kis terjedelmű is, én 
határozottan veszedelmesnek tartom. Az az erő, mely nem 
helyesen alkalmaztatik; gátlólag hat és eredménytelenül 
vész el. A mi oly sok tekintetben beteg társadalmunk 
legnemesebb életerőinek megfogyatkozása az oka annak, 
hogy mi ezt a veszteséget is összedugott kézzel szemlél-
jük. Azért hát még egyszer: »Ne lépjük túl határt*! 

Rajta leszek, hogy ezen állításomat meg is védel-
mezzem. A védekezésre elkerülhetlenül szükség lesz, mert 
állításom ellenében sok mindenféle kérdést lehet felvetni. 
Például kérdezhetné valaki, hogy hát a nőnek nincs érdeke, 
mi megfontolást, nincs joga, mi megvédelmezést kiván; 
hát neki tapasztalatból azon tanúságot kell merítenie, 
hogy ügye ugyancsak jó helyen van a férfikezekbén; hát 
a nőnek nem szabad részt venni azon munkában, mely 
az emberi társadalom építésében fáradozik és hát neki 
így absulute semmi befolyást, sem lehet gyakorolnia a 
dolgok folyására? stb. Az ilyen és efféle kérdésekkel szem-
ben nem szabad füleinket bedugnunk. Nem szabad a 
dolgot úgy tüntetnünk fel, mint a mely nem érdemel 
komolyabb utángondolást. Nos, én a feleletet is megadom 
a következőképen: »Kétségenkívül, csakhogy ennek a jog-
nak már birtokában vannak a nők, ezt a türelmetlenül 
sürgetett befolyást igen szépen gyakorolhatják. A közfela-
datnak az a része, melyet a társadalom a maga tagjaira 
kiszab, t. i. hogy legjobb erőik s tudásuk szerint buzog-
janak úgy szellemi, mint anyagi téren az ő (társadalom) 
jóllétéért, ez mint szent kötelesség jutott osztályrészül 
a nőknek. Csakhogy nem a kathedrákon és szószékeken 



van az ő helyök és munkamezejöket nem nyilvános tör-
vényhozói és gyülekezeti termekben találhatják fel.« Hát 
hol? Erre a kérdésre szándékozom megfelelni akkor, midőn 
szólok a nő építő erejéről a családban és a társada-
lomban. 

Néhány évvel ezelőtt a szabad nőegyesület Amster-
damban egy gyűlést tartott, melyen férfiak is részt vettek. 
Ezen alkalommal a megjelent hölgyek egyike egy, a nő 
talentumait magasztaló beszédben kimerítőleg méltatta a 
nőnek bámulatos adományait s a legkülönbözőbb munka-
tereken végzett rendkívüli szolgálatait. Beszédének végén 
hallgatóságának férfitagjaihoz csengő hangon, kihivólag 
intézte ezt a kérdést: >Kérdem önöktől, hol volna ma a 
férfiú, ha no nem lett volna ?« Egy pillanatig siri csend 
uralkodott a teremben, aztán felállt egy igénytelen kister-
metű úri ember és rendíthetlen nyugalommal tette eme 
megjegyzést: »Nos azt gondolnám . . . a paradicsomban!« 
Homéri kacaj követte ezen szavakat, míg a hölgy szinte 
a megsemmisüléshez volt közel. A megjegyzés tagadhat-
lanul ügyes s tekintetbe véve az alkalmat, melynek követ-
keztében, valamint a körülményeket, melyek között elhang-
zott — találékonyságra és szellemességre mutat. 

Megszűnik azonban a mosoly s helyet enged a 
komolyságnak, mihelyt e szavak felett gondolkodni kez-
dünk. Akkor aztán már nem bohóság ez, hanem szomorú 
igazság. Hagyjuk a paradicsom történetét annak, a mi, 
de a valóságban, óh, ott oly megrázólag igaz az, hogy 
száz meg száz férfiú vesztette el édenét egy nő vétke 
következtében. Ki tudná megmondani, hogy egy rossz nő-
nek befolyása a férfiúnak hány meg hány nemes szándo-
kát fojtja meg már csirájában s hogy az idők folyamán 
mily sok, erős elhatározással bíró és munkaerővel meg-
áldott férfiú ment tönkre úgy, hogy ösvénye, egy szeren-
csétlen órában egy rossz nő útját keresztezte?! Ki tudná 
számát adni ama családoknak, melyeknek tűzhelye mellől 
örökre eltűntek boldogság, megelégedés, egvüttmunkálko-
dás s kölcsönös becsülés és tisztelet, mikor egy lelkiisme-
retlen nő megoldva a férfiszív szenvedélyeinek kötelékét, 
gonosz veszélyének játéklabdájává tette azt!? Öh hogy a 
világon e tekintetben is oly sok nyomor van, hogy szá-
zadokon keresztül oly sok égető könyet hullatott a szomo-
rúság és fájdalom, mindezért nagy mértékben azt terheli 
a felelősség, ki nem tartózkodott az ártatlanságnak tiszta 
fehér ruháját igen sokszor bemocskolni s az odaadás, 
boldogság és szeretet szép álmait istentelen kézzel elűzni. 
És mégis, legyen bármily nagy igazság ama fenti meg-
jegyzésben, nem teljes igazság az. Nem, az nem lehet 
kizárólag s mindenekelőtt egyedül a nő befolyása! Rette-
netes átok volna ez akkor, de — szolgáljon megnyugta-
tásul — ezrek meg százezrek egészen mást s jobbat állít-
hatnak. A »Keresd az asszonyt* ízetlen élcnek minden-
féle szomorú állapot és szerencsétlen esetre való alkal-
mazása mélyen sérti a nőt, az asszonyt. Igen, mert »a 
paradicsomban* kifejezésnek van ellen képe is, még pedig 
ama felelet alakjában, melyet akkortájt egyik legtekinté-
lyesebb folyóirat adott ezen kérdésre: »Angyalok a nők?* 

Az illető cikket érdekességénél fogva bátor vagyok idézni. 
»Természetes, hogy nem angyalok, de Isten nem is akarta, 
hogy ez a sárgolyó angyalokkal népesítessék be. Mind-
azáltal eléggé hasonlatosakká tette a bölcs Teremtő a 
nőket az angyalokhoz a tekintetben, hogy a férfiaknak 
nagy része csak ezek vezetése mellett találja fel a bol-
dogság mennyországát. Angyalok ők annyiban, a meny-
nyiben a férfiaknak ezereit mentették meg az alásülye-
déstől s fogják megmenteni, valameddig csak ez a világ 
fennáll. Kívánatos annak állandóan emlékezetben tartása, 
hogy a nők sokkal több férfiút mentettek meg, mint vittek 
a romlás szélére. Tudjuk, hogy hitetlen emberek, hallván 
ily beszédeket, tamáskodva emelgetik vállaikat, de ez 
onnan van, mert a világ általában csak a tönkretettekről 
tud, de ritkán hall valamit azokról, kiket egy-egy gyöngéd 
kéz megállított a lejtőn való rohanásban. Nem habozunk 
kijelenteni, miszerint csak úgy lehet oly sok megelégedett 
férfiú a földön, hogy még több igazán nemes nő él ott,* 

így szól a cikkíró s én szeretném, ha én mondot-
tam volna el az ő szavait, mert azok a legteljesebb össz-
hangzásban vannak az én gondolataimmal. Valóban nagy, 
megmérhetetlen nagy amaz áldás, melyet a nő építő ereje 
áraszt széjjel! Tevékenysége sokfelé ágazik, munkaköre 
különböző oldalról tekinthető. 

(Folyt, köv.) Kovács Kálmán. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Keresztyén vallástan, tanító- tanítónőképsÖ-intésetek, közép-
kereskedelmi és felső leányiskolák ág hitv. eváng. tanulói szá-
mára. írta Schmidt Károly Jenő pozsonyi ágost. hitv. evang. lel-
kész s hitoktató. Budapest, Kókai 1897. (IV. és 68. lap). Ára 50 kr. 

Jó iskolai vallástankönyvekben nem bővelkedünk, 
legkevésbbé olyanokban,'melyek szilárdan az evang. egyház 
álláspontján állanak. A fent idézett könyv ezen szegény 
irodalmunk meggazdagodását jelenti. Ha még hozzávesz-
szük, a mit a szerző előszavában hangsúlyoz, hogy könyve 
»az egyházi felekezeti (t. i. luth.) álláspontot igyekszik 
érvényesíteni« és ha ezt a felekezeti álláspontot nemcsak 
megengedettnek vagy jogosultnak, hanem helyes és szük-
ségesnek is tartjuk, akkor ezen könyv megjelenésében hala-
dást is fogunk látni az olyan iskolai vallástankönyveink-
kel szemben, melyek látszólag felekezetfeletti, de tényleg 
oly állást foglaltak el, melyről a szerző helyesen megjegyzi: 
»felekezetnélküli keresztyénség történetileg valótlan s azért 
többnyire nem igaz keresztyénség*. 

A könyv két részre oszlik. Az első rész a bibliaismét 
tartalmazza. Az abba bevezető paragrafusok (7—13.), 
melyek az »általános részt« alkotják, mindazt magukban 
foglalják, a mit a középiskolai tanulónak a bibliáról álta-
lában tudnia kell. Kiemeljük a 9. §-ban az inspiráció józan, 
de határozott kifejtését. Jó a biblia története a 12. §-ban, 
valamint elterjedése a 13. §-ban. A 14. §. »függelékben* 
Palestina földrajzát tárgyalja röviden. 

A bibliaisme »különös része* 1. az ó- és azután 
2. az újtestamentum könyveit ismerteti, a szokásos a) 
történeti, b) oktató és c) prófétai könyvekre való felosztás 
szerint. 

Az ószövetségi történeti könyvek ismertetését beve-
zeti az azok lényeges tartalmát képező üdvtörténet rövid 



vázolása. A bibliai könyvek részletes ismertetésében úgy 
az ó- mint az újszövetség könyveinél a szerző nézetünk 
szerint megtalálta azt a mértéket, mely szerint a bibliai 
kérdések középiskolai tankönyvben tárgyalhatók. A nega-
tiv kritika problémáiba, legkevésbbé ú. n. »biztos eredmé-
nyeibe* nem bocsátkozik. És józan paedagogiai elvek 
szerint arról szó sem lehet. A tanárnak, a ki végzett 
theologus, persze ismernie kell ezeket a problémákat; de 
a mi a tanárnak szükséges, hogy tudja — hogy tanít-
hasson, azt még az őszinteség (Wahrhaítigkeit) nevében 
sem kell, középiskolai tanulókkal közölni. De nem is szabad 
azt különösen, ha meggondoljuk, mily problematikusok 
ezek az »eredmények* olyanok, hogy egy oly balra álló 
theologus, mint a berlini Harnack legújabb könyvében 
(»Geschichte der altchristl. Literatur* 2. része: »Chrono-
logie etc.«) nagyon is »reakcionárius« értelemben kiiga-
zította azokat. Különben problémákat a középiskolába 
bevinni nem is lehet. 

A mit szerző a ú. n. bibliai bevezetésből könyvé-
ben közölt, azt az illető bibliai könyvek alapján bátran 
állítani lehet. Ezen részletekhez csatlakozik mindenütt a 
könyvek tartalmának rövid megjelölése. Mi a szerzőnek 
előszavában nyilvánított nézetével szemben a tartalom 
megjelölésében a fontosabb részletek kiemelését tartjuk 
szűkségesnek (esetleg bibliaolvasás céljából), mint ez péld. 
a Köbei-féle kis >Bibelkunde*-ban történt. Tán elhatározza 
magát még a szerző egy netán szükséges újabb kiadásnál 
ezen bizonyára majd több helyről nyilvánuló óhaj telje-
sítésére. A prófétai iratok ismertetésénél szerettük volna, 
ha a szerző a történeti hátteret egy pár élénkebb vonás-
sal rajzolta és az egykorú világtörténeti vonatkozásokat 
melyek ezen időtájban oly mérvadók lesznek, erélyesen, 
kiemelte volna. A 35. §. (függelék), mely az ótestamen-
tumi apokryphusokról szól, különösen az ev. egyház állás-
pontjáról nem felesleges. 

Az ótestamentomiakhoz hasonló irányban tárgyal-
tatnak az újtestamentomi könyvek is. A synoptikusok és 
Junos evangéliumának széttartását középiskolában nem 
helyeseljük. Pál apostol levelei tán jobban és eredménye-
sebben jellemezhetők, ha az apostol életébe fonjuk Rész-
letekbe nem bocsátkozhatunk. Jó, hogy a szerző itt vala-
mint a többi újszövetségi levelek tárgyalásában a józan 
posit. bibliai kritikai álláspontján áll. Az újszövetségi köny-
vek tartalmából is a fontosabb részletek kiemelése kívá-
natos volna. 

A könyv második része a »keresztyén tanról* szól. 
Ezen részben különösen érvényesül a könyv jó felekezeti 
felfogása. Bevezetése (a 47. §.) jól tájékoztat a hitvallás 
lényege és az ág. hitv. ev. egyház hitvallásai tekintetében. 
A keresztyén hit- és erkölcstani anyagot nem szétválasztva 
hanem együttesen és pedig Luther kis kátéja alapján tár-
gyalja. 

A tízparancsolatot a két tábla szerinti felosztás alap-
ján tárgyalja a szerző. Az első tábla az első három, a 
második tábla a többi hét parancsolatot foglalja magában. 
Mindenütt adja először Luther kis kátéjának szövegét és 
magyarázatát és ehhez fűzi a szokásos anyag feldolgozá-
sát. A harmadik parancsolat feldolgozásában csak helye-
selhető az egyházi év ismertetésének felvétele. A paran-
csolatok záradéka magyarázatánál kiemeljük az összefoglaló 
tant a törvénvről (71. §.), a mely az apostoli hitvalláshoz 
vezet. (1. 72. §.) 

Az apostoli hitvallás tárgyalását megelőzi az Isten 
tulajdonságáról (73. §.) és háromságáról (74. §.) való tan 
beékelése. A különben száraznak látszó tant Isten tulaj-
donságairól a szerző igen értékessé teszi az egyes isteni 
tulajdonságok vallásos tartalmának kiemelésével. 

Az első cikknek Luther kátéjából való közléséhez 
csatlakozik a teremtés tárgyalásában az angyalok és az 
emberről szóló tan és ehhez a bűn (öröklő bűnről) szóló 
tan. Ezután jő az isteni gondviselés (fentartás és igazga-
tás) tárgyalása. 

A második cikk természetesen a christologiát tar-
talmazza. A 83. §. szól a megváltás művéről általában, 
a 84. §. a helyettes elégtételről, a 86. §. Jézus földi éle-
téről és kettős (megaláztatás) állapotáról, a 86. §. Krisztus 
istenségéről. A 89. §. a három hivatalt tárgyalja. 

A harmadik cikk a megrendelést tárgyalja. Itt egy 
kissé bőven van előadva az ügyrendről szóló tan (92. §.) 
Ily alakban nehéznek látszik a középiskolai tanulókra 
nézve. Igen jó, hogy a szerző a hit által való megigazu-
lásnak. Ezután jön az egyházról való tan, mely a 96. és 
100 §§-ban tárgyaltatik. Az egyház lényege (96 §.) a 
tanítói hivatal (97. §.) és az egyház szervezete (98. §) 
ismertetését követi az egyházak felosztása (99. §.), hol 
még a görög kath. (vagy egyesült) egyházat is meg kel-
lene említeni és az egyes egyházak ismertetése. A reform, 
egyház jellemzése (101. §.) visszamegy a praedestinátióra 
és innen vezeti le különbözőségét a luth. egyháztól. Jól 
lett volna még szigorú törvényszerű jellemvonását is ki-
emelni. A római kath. egyház váltanai (102. §.) egészen 
helyesen a megigazulás r. kath. felfogására vezettetnek 
vissza. Itt és nem a külső különbségekben fekszik a róm. 
kath. és luth egyház elvi ellentéte A 106. §. a két prot. 
egyház uniója ellen irányul. 

A 108. és 109. §. szól a végső dolgokról (halál, 
feltámadás, örök élet.) 

A Miatyánk magyarázatát a jó bevezetés után 
(110. §.) lehet úgy összevonni, mint a szerző tette, a ki 
az első három és az utolsó négy''kérést összevette. 

A keresztségről egy bevezetés után, mely az ige és 
a sakramentumokról általában szól (127. és 128. §.) köny-
vünk a 1 3 0 - 1 3 3 §-okban beszél. Kiemeljük a 133. §-t, 
melyben a szerző joggal hangsúlyozza a keresztség objektív 
jellegét, a mely egyedül jogosít fel a gyermekek megke-
resztelésére. Ezen objektív jelleget mai nap sokan túlsá-
gosan elhanyagolják. 

Az Úrnak szent vacsoráját a káté ezen tárgyú részé-
nek előbocsátása után a 135—139. §-ok tárgyalják. A 
luth. egyház tana a 136. §-ban szabatos kifejezésre talál 
és a 137. §-ban egyrészt a református, másrészt a róm. 
kath tanfelfogástól élesen elkülöníttetik. 138% §-ban az 
úrvacsora áldásáról, a 139. §-ban pedig az Úr testének 
és vérének úgy a hivők, mint a hitetlenek részéről az 
előbbinek áldására az utóbbinak átkára való élvezeté-
ről szól. 

A gyónásról egy függelék szól még a 140. és 
141. §-ban. 

A szerző előszavában ugyanezen két részre nézve 
is szándékosnak mondja, hogy íráshelyeket nem idézett. 
De mi itt is azt óhajtanok, hogy az íráshelyek idéztet-
nének. 

Mi részünkről ezen ismertetés végén azon nézetünk-
nek adunk kifejezést, hogy ezen a gyakorlatból kinőtt jó 
felekezeti tankönyv a gyakorlatban be fog válni. Nyilvá-
nítsák e téren működő tanférfiaink óhajaikat, hogy ezen 
tankönyvet idővel még inkább tökéletesítsük persze alap-
elveinek érintetlen maradásával. A hol pedig a felekezeti 
álláspont tekintetében, már előre meg van az egyezés és 
jó lutheránus tankönyvet keresnek, ott ezen művet a leg-
jobb lelkiismerettel és legmelegebben ajánljuk. 

Dr. Daxer György, 
ev. s.-lelkész 



K Ü L F Ö L D . 

Az angolországi egyházak élete és fejlődése 
Viktória királynő uralkodása alatt. 

Minél gondosabban vizsgáljuk az angol vallásos élet-
nek az utolsó hatvan év alatt való hatalmas kifejlődését: 
annál nyilvánvalóbb lesz előttünk, hogy az főképen a 
most uralkodásának 60 éves jubileumát ünnepelt királynő 
trónra léptekor élt bátor úttörők és merész újítók által 
elhintett magvakból sarjadzott ki. Ama napok látnokai, 
prófétái csaknem teljesen magukra hagyatva, visioik által 
lelkesítve veszélyes téren látszottak mozogni, mintha csak 
ködDorította és zátonyokkal bővelkedő tengeren eveztek 
volna. Mikor az új és nagyszerű épületnek alapját lerak-
ták, kartársaik egyszerűen légvárépítőknek tartották őket. 
Kiáltó szók valanak a pusztában s legfölebb csak azért 
hallották, meg őket — ha meghallották — hogy szent 
borzalommal vissza riadjanak tőlük, miután elhallgattatni 
nem tudták őket. A mi munkánk, melyre oly büszkék 
vagyunk nem egyéb, mint ama termékeny kor eszméinek 
gyümölcsöztetése, kiterjesztése, népszerűsítése, alkalmazása 
és kifejtése. A mit a derék férfiak félszázaddal ezelőtt 
hirdettek és tanítottak, most valósul meg. Az értelmes 
keresztyén közönség most szedi annak a gyümölcseit, a 
miért a vezérek csendben és oly nagy fáradsággal küzdöttek. 
Ez a tudat tanítson minket az alázatosságra. De egy-
szersmind adjunk hálát a mindenható Istennek az út-
törőkért, ama Josuákért és Kálebekért, a kik először 
vizsgálták át az igéret földét, a kiknek szavát nem 
hitték el, bár Eskol völgyéből egy fürt szőlőt is hoz-
tak szavaik bizonyítására. Hálát kell adnunk a szeren-
csés eseményekért is, a melyek a szabadság édes világos-
ságát árasztották szét és összetörték a vallásos hitet és 
a nemzeti életet lenyűgöző rozsdás bilincseket. E nagy-
szerű és tanulságos történetet akarjuk itt röviden vázolni 
és az olvasók becses figyelmébe ajánlani. 

Rómába vezető út. 

Legelőször is egy gyászos látványnyal kerülünk 
szembe, a középkornak különös feléledésével. A mely rnoz 
galomban nincsen se haladás, se szabadság, sőt határo-
zottan visszaesés van. Valakiket nem szédített el a moz-
galom szörnyű igénye, mind komoly intést latnak benne 
a protestáns Angolország szabadságának megvédésére. A 
katholicismus újraébredése a királynő uralkodásának kez-
detével esik össze. Keble az ő híres prédikációját a nem-
zeti hithagyásről (National apostasy), melyről Newman 
apológiájában azt állítja, hogy tényleg ezzel kezdődött ez 
a mozgalom, 1833. július 14-én tartotta, négy évvel a 
királynő trónra lépte előtt; ezt követték a Tracts for the 
Times (Időszerű iratok), melyekből a legutolsó, a 90-ik 
szám 1841-ben a királynő uralkodása negyedik évében 
jelent meg. E számban Newman rendkívül finomságú sub-
tilitással azt akarta kimutatni, hogy a katholikus tan ösz-
szeegyeztethető az anglikán egyház cikkelyeivel. Nagyon 
figyelemreméltó az a tény, hogy ez a hatvan évvel kez-
dődött mozgalom meglehetős széles körben el van terjedve 
és ma is még teljes erejében van, sőt a klérust tekintve, 
legtöbb képviselője e periódusban most van. Vájjon, a ki 
szereti a szabadságot, a ki hisz az újtestamentumi igazsá-
gokban, örömmel láthatja-e az anglikán ritualismus ter-
jedését? Mi előttünk ez irány nem más, mint Rómába 
való visszamenés, bárha a Vatikán kapujánál megállanak 
is, és Newman meg Word, a kik az utolsó lépést is meg-
tették, látszanak ez irány leghűbb követőinek. 

A nagy ébredés. 

Más részről azonban, nem tagadható, hogy az Anglo-
catholicismussal egy időben, ha ugyan nem annak a köz-
vetlen hatására, az anglikán egyházban az igazi vallásos 
élet is felébredt. Keble az említett prédikációjában elpana-
szolja, hogy az egyház nem halad, nem hódít, míg a 
dissenterek egyre szaporodnak. És becsületesen be is vallja, 
hogy ennek útját akarja vágni. A dissenterek ellen indí-
tott hadjárat azonban megsemmisíté sanguinikus pártfelei 
reménységét. Minél inkább elnyomták a nonconformistá-
kat, számuk annál inkább növekedett, De egy más dicsőbb 
cél sokkal egyszerűbben és csodálatraméltó módon éretett 
el, melynek mindazok, a kik az áldozársággal nem rokon-
szenveznek, csak örvendeni tudnak. Temérdek bizonyíté-
kunk van arra nézve, hogy századunk első felében az 
Anglikán egyház holt egyház vala. Az evangéliumi irá-
nyúak misszionáriusi tevékenységében a hivatalos egyház 
nem vett részt. A régi szabású lelkészek methodismust 
szaglásztak ki az ilyes féle munkákból. Igen sok városban 
a komoly (anglikán) egyháztagok dissenter templomba 
jártak, mert csak ott kapták meg az óhajtott lelki 
eledelt. Ma minden megváltozott. És ez a változás 
hozta létre az anglikán egyház és a dissenter egyházak 
között a nemes vetélkedést. Az utóbbiak ez által ugyan 
sokat vesztettek régi vonzó erejüknől, de mindig erősen 
állanak. Az anglikán egyház él. Komolyság, buzgalom, 
gyakorlatiasság, fáradhatatlan munkásság jellemzik a régi 
róka-vadász lelkészek modern utódait,, azon lelkészekét, a 
kik sokkal jobban értettek a földesúr borának megbirálá-
sához, mint az egyházi kérdések megvitatásához. 

A criticismus és a papismus. 

E retrogad irány sem kerülheti el a világosság és 
szabadság befolyását. Hiába hízelegtek Nagy Kanntnak 
az ő udvaroncai, a dagályt még sem tudta megállítani. 
Egy áldozár sem állíthatja meg a napot. Mily nagy köz-
benvetés vagyon dr. Pusey és Gore kanonok között. Az 
előbbi Dániel fölött írt müvében az újabb bibliai kriticis-
must bűnnek tekinti, emez pedig Lux Mundiiában átveszi 
annak alapelveit. Gore kanonok esetében láthatjuk, hogy 
a magas anglikanismus érintkezésbe jön a modern gon-
dolkodással olyan téren, a mely előtte az egyedül lénye-
ges, t. i. az egyházi tan katholicitása papjaival és szent-
ségeivel. Ez a sajátságos álláspont nem tartható fel sokáig. 
Ha egyszer a criticismus bomlasztó ereje behatol, az áldo-
zárság büszke épülete szét fog mállani. 

Az evangéliumi irány életképessége. 

A királynő hosszú uralkodásának elején történt, hogy 
az anglikán egyházban az evangéliumi párt törvényes elis-
merésre jutott a híres Gorham esetben hozott döntvény 
által. Phillpotts exeteri püspök ugyanis, mr. Gorhamotnem 
akarta egy javadalom élvezetében megerősíteni, mivel ez 
evangéliumi nézetet táplált a keresztségben való újjászü-
letésről. Az ügy a polgári hatóság elé került, a mely azután 
a püspök ellen döntött. Mondani sem kell, hogy azután ez 
a párt többször férfiasan helyt állt, és befolyása megnöve-
kedett. Az evangéliumi irányú szövetségnek nagyszerű föl-
lendülése és a szükkörű magas egyházi társulatnak elsat-
nyulása úgy vehetők, mint hatalmas ellensúlyozásai a clerus-
ban szerfölött elterjedt ritualismusnak. Egy másik is némileg 
sajátságos jele az evangeliumi párt életképességének : a 
Keswick-féle társulat. Ez tulajdonképen többféle felekezethez 
tartozó emberek társulata, de azért főleg anglikánokból áll. 



S bennök »a vallásos életnek* új tipusa látszik kifejlődni. 
Miként a középkori szerzetességet, ezeket is a magasabb 
rendű kegyességre való törekvés jellemzi. A bibliai crití-
cismus iránt való vakságuk és a saját modorú szentírás-
magyarázatukkal való megelégedésük miatt nem szabad 
velük szemben előítéletesnek lenni, mert szivüket annyira 
áthatotta a buzgóság, hogy vajha mindenek olyanok len-
nének, mint ők. 

A nonconformistáknak tett engedmények. 
Az államegyház mellett a törvényhozás lassan ugyan, 

de állandóan liberálisán bánt a nonconformistákkal és 
nagy engedményeket tett javokra. Az 1836-ban keresz-
tül ment házassági és anyakönyvezési törvényjavasla-
tok szerint a dissenterek templomában is lehetett há-
zasságot kötni. Tíz évvel később a büntető törvényből 
kihagyták az anglikán istentisztelet elmulasztásáért járó 
büntetéseket. Majd megengedték a nonconformistáknak az 
oxfordi és cambridgei egyetemek látogatását, de a theo-
logiai szakon rangfokozatot máig sem kaphatnak. Újab-
ban fölmentettek az államegyház javára való egyházi adó 
fizetése alól, és a köztemetőkbe is temetkezhetnek. 

A gondolat felszabadulása. 
Ha a vallásos gondolkodás menetét veszszük vizsgálat 

alá, mindenek fölött meglep bennünket a szabadabb gon-
dolkodás érvényre jutása. De ezzel egyszersmind meg kell 
emlékeznünk azokról a bátor úttörőkről, és sok tekintet-
ben mártírokról, mert az ő bátorságuknak és hősiessé-
güknek köszönhetjük, hogy sok akadálytól megszabadultunk. 

A szélesebb látókörű theologia felmerülése. 
Ugyanez időben egy új mozgalom kezdődött. Mely 

részben Schleiermachertől, részben Colleridge közvetítésé-
vel Kanttól, részben pedig Erskire és más gondolhodók-
tól indult ki, és a theologusok között különböző fogadta-
tásra talált. Ez irányban legelőször Hampden lépett föl, 
kinek »a scholastika phiIosophiá«-ről való Bampton fel-
olvasása viharos tiltakozást támasztott. Úgy vélekedtek 
róla, mint dr. Hunt, az angol vallásos gondolkodás a 
tizenkilencedik században című művében feljegyezte, hogy 
dr. Hampden > félre dobta az orthodox keresztyének dog-
mat iká já t . Hasonló forrongást támasztott az Éssays and 
Beviews is, egy páratlan értékű munka, a melyben ma 
már igen kevés olvasó talál megbotránkoztatót. Valóban 
semmivel sem lehet jobban illustrálni a most lefolyt fél-
század alatt végbement megváltozását a gondolkodásnak 
mint ezzel a munkával, a melyet megjelentekor a theolo-
giai forradalom vörös zászlójának tekintettek. De a mely-
ben ma már az olvasó egyéb hibát nem talál, minthogy 
sok helyütt homályos. Annyira anticipálta a már köz-
tudatba átment eszméket. Dr. Temple (a mostani canter-
byri-i érsek) e műben megjelent cikke »Az emberi nem 
nevelése«, mely egyébiránt Lessing hasonnemű érteke-
zésének visszhangja, anticipálta a vallásos gondolkodás 
fejlődésének némely eszméjét és néhány nem keresz-
tyén térről vett igazságot, a melyek a modern néze-
tek lényegét képezik ma. Dr. Jowette essay-ja »A szent-
írás magyarázatról* a legjobbak közé tartozik és mara-
dandó értékű. Oly elveket rakott le benne, a melyeket 
ma a biblia tanulmányozásában egyedül igaz alapelvek-
nek ismernek el. Mindemellett természetesen vannak az 
Essays and Beviews-ban hiányok, tévedések, de mégis 
a mai olvasó csodálkozik rajta, hogy atyáink miképen 
tudtak oly sokat vesződni ezzel az ártatlan munkával. 

Arnold erőteljes nézeteivel képviseli ez időben az 
értelmes és szabadelvű vallásos hitet. De mégis e moz-
galom legbefolyásosabb képviselője — bár maga hevesen 
tiltakozott ellene — Maurice volt, a kinek mai kor min-
den egyéb angol theologus fölött legtöbbel tartozik a pro-
testáns scholasticismus bilincseiből való felszabadulásáért 
és a keresztyénség szellemi igazságaiba való behatolásáért. 
Maurice nem rokonszenvezett Hampden álláspontjával. 
Makacsul ragaszkodott a régi theologia nyelvéhez, de a 
szavakba lángelméje új értelmet öntött, bár nem volt min-
dig világos és meggyőző. Azonban dacára e hátránynak, 
Maurice tanrendszerét követik többé-kevésbbé a későbbi 
tanárok. Ő tett legtöbbet a komoly vallásos életbe ama 
nagy változás létrehozására, a melyet legjobban a mai 
prédikálási modor jellemez. Mégis Maurice-ot kora eret-
neknek tekintette, megfosztották tanári székétől, mivel az 
örök büntetés tanát tagadta. 

Ez időben élt Robertson Frigyes Vilmos is, a ki 
brigbtoni lelkészi állásáról ez ellene folytatott üldözések 
miatt lemondott. Robertson prédikációi lettek a mai prédi-
kációk tipusa. (Magyarra Robertson után 3 füzet egyházi 
beszédet Révész Imre dolgozott át.) 

Szakadás a skót egyházban. 
Nemsokára a királynő uralkodásának kezdete után 

(1843-ban) jött létre a skót államegyházban a nagy 
szakadás. Dr. Chalmers és társai tiltakoztak a világi ható-
ság ellenőrködése miatt, majd hős lélekkel elhagyták a 
skót államegyházban való biztos állásaikat. A nép nagy 
része követte őket és az önkéntes sorakozásra alapították 
meg a skót szabad egyházat. Skócia, a theologia hazája 
nagy harcot vivott a gondolat-szabadságért is. Kiváltké-
pen Campbell Maclerd Istennek, mint Atyáról és az elég-
tételről való tanítása nagy szigorúsággal elnyomatott, de 
tanításának szelleme végre is legyőzte a skót makacssá-
got s a régibb nemzedék merev orthodoxiája szelídült. 

Dr. Campbell és Lynch. 
Az angol szabad egyházakban is hasonló szellemi 

mozgalmak támadtak. E periódus első felében dr. Campbell 
volt a congregationalisták pápája. Ma már legjobb barátjai 
sem tehetnek többet érte, minthogy zsarnokságát mentik 
és positiv szolgálatait igyekeznek kimutatni. E tényben a 
nemezis müve látható. A közvélemény keselyűitől oly 
nehéz megvédeni azt az embert, a kit az orthodoxia hőse-
ként tiszteltek, és a kinek a legcsekélyebb rosszaló meg-
jegyzésére a félénk lelkek elsáppadtak. Ámde mégis talál-
koztak néhányan, a kik az oroszlánt fölkeresték barlang-
jában. Mint a »Bivulet controversy* esetében történt. 
Lynch Tamás, a kinek törékeny és gyenge porhüvelyében 
rendkívül finom és nemes lélek lakozott, midőn a Bivulet-et 
kiadta s benne himnuszainak egy gyűjteményét, ma is leg-
kedveltebb egyházi énekeket, dr. Campbell villámokat 
szórt ellene. Mindazok, a kik ismerték a költőt és annak 
az igazság iránt való szeretetét, felháborodva látták, hogy 
oly kevésre becsüli Lynch költészetét is, hogy magát ítélő 
bírónak feltolta. A költő védelmezői férfias tiltakozásukért 
szintén gyanúba vétettek. Jó szerencse, hogy elmultak 
azok az idők, midőn még az annyira tisztelt és szeretett 
Harrison Józsua is hidegséggel találkozott a félénk, alkal-
mazkodó emberek részéről, mivel elég bátor volt s zsar-
nokság ellen kikelni. 

A congregationalis orthodoxia. 
A congregationalisták évi közgyűlésükön 1833-ban 

elfogadtak egy hitvallást, egy rendtaitást és fegyelmet stb. 



Melyben e szavak állanak a többek között: Az angol és 
walesi gyakran independensnek nevezett congregationalis 
egyházak a következő tanokat isteni tekintély folytán vallják* 
és azután * hiszik, hogy nincs lelkész avagy gyülekezet, a ki 
tagadná e tanokat, bár mindenik szabadon követheti saját 
nézetét*. Évekig volt ez a decleratio kinyomatva évköny-
vük kezdő lapjain nagy betűkkel. Most pedig apró betűk-
kel, hátul mint függelekképen jelenik meg az ugyanazon 
hivatalos kiadványban. Soha sem gondoltak arra, hogy 
az a decleratio egyéb legyen declaratiónál, hogy náluk 
az legyen, a mi 39. cikkely az angikán egyházban. De 
mégis kijelentése volt ez abbeli hitüknek, hogy »nincs 
lelkész, nincs egyház*, a mely elvetné azokat. És most 
inkább csak régészeti értéke van. Egy holt theologiának 
a beteg maradványa. Van benne azért elég, a mi ma is 
elfogadható, figyelmet azonban nem abból a tekintetből 
érdemel, hogy tételei igaz volta felől vitázzunk, hanem 
hogy mennyire megváltozott theologiai magatartásunk. 

A kálvinizmus hanyatlása. 

Egyik nagy változása a szemle alá vett kornak a 
kálvinizmus hanyatlása az angol szabad egyházban. E 
korszak kezdetén a congregationalisták — bár voltak 
egyes kivételek — egészben véve kálvinistáknak nevezték 
magukat. De kálvinizmusok szelíd és mérsékelt volt, sok 
engedményt tettek, a szigorúságot enyhítették. Immár ke-
vés congregationalista vallja magát kálvinistának. 

A bibliai kriticismus. 

A beállt változás sok részben nyilvánvaló és meg-
lepő. Mert például a korszak kezdetén a Szentírás szósze-
rinti ihletettsége csaknem egyetemes nézet volt. A német 
itészet mint veszedelmes kétkedes kizáratott az angol 
földről. De azért a magasabb itészet munkálódni kezdett, 
Baur és »korszakalkotó* methodusa hatása alatt. Körül-
belül két nemzedék ideje alatt Baur módszere e'jutott 
az értelmes olvasókhoz és meghonosodott náluk. De egy-
szersmind az alapító extravagans elméletei kevés hitelre 
találtak és nálánál sokkal józanabb álláspontot foglalnak 
el. A magasabb kriticizmus mai napig fentartotta magát. 

A Colenso controversia. 

Korszakunk közepe táján állt elő a Colenso contro-
versia. Dr. Colenso natali püspök kiadta a penteteuch 
historicitása felett való kételyeit. Könyvét hevesen meg-
támadták. Meg kell vallani, hogy műve negatív irányú 
volt. Azóta sok írásmagyarázó megpróbálta a kérdés pozitív 
megoldását. A conclusiókat elfogadták Oxfordban és Cam-
bridgeben. A skót egyetemek megijesztenék atyáinkat, bár 
sok nézetet anticipáltak már az előző idők kevés hitelre 
talált tudósai. Nem lehet mondani, hogy a vallásos közön-
ség nagyon meg volna elégedve. A kriticismus egyik ered-
ménye, hogy a jelen nemzedék előtt új és élő könyv lett, 
melynek isteni igazságai magasan fölötte állanak a tör-
téneti itészetnek. Csak jobban tudjuk becsülni a Szentírást. 

A modern gyengeség és erő. 

Kétségkívül aggasztó fölbomlás jött folyamatba a 
theologiába, a melyet nem lehet örvendetesnek találni. 
Határozatlanság és hallgatás uralkodik most ott, a hol a 
régi lelkészek határozottan szólottak. A régibb theologu-
sok egészen bizonyosak voltak a szentek és a bűnösök 
örökkévaló sorsáról. Vita támadt az örök büntetés felől 

és White Edwardnak a »Krisztusban való élet«-ről való 
nézete felől, mely harc nagy körültekintéssel vívatott meg. 

A királynő uralkodásának kezdetén az összes evan-
géliumi egyházakban úgy tekintették az evangéliumot, mint 
az üdvnek világos és jól artikulált tervét. Ma már nem 
tárgyalják a kérdést a régi logikai erővel és e határozat-
lanság egyik eredménye, hogy sok lelkész alig tudja ma-
gyarázni az elégtétel tanát. Sajnálatos, hogy sok helyen 
már nem a kereszt az igehirdetés nagy és kimagasló köz-
pontja. Pedig annál nagyobb és szívre hatóbb igazságot 
hirdetni nem lehet, minthogy Krisztus meghalt a bűnö-
sökért. 

Másrészről azonban új és meleg érdeklődés Jézus 
Krisztus iránt, az ő személye és földi élete iránt. A mit 
legfényesebben igazolnak dr. Dalénak a congregationalis-
ták közgyűlésén tartott elnöki megnyitója, továbbá dr. Hor-
tonnak és dr. Watsonnak e tárgyban írt munkái. 

Már pedig ez a hitnek az igazi fellegvára és midőn 
a Krisztus Jézus iránt támadt érdeklődés mellé veszszük 
vallásosságunknak igazán humánus és gyakorlati irányát, 
népünk jóléte iránt való érdeklődést és a hittérítés újra 
és nagyban fellendült munkáját, vájjon nem kell-e hálásan 
vennünk Istentől, hogy sok vészen és viharon keresztül 
a nagyobb szabadságra és egy dicsőbb jövőre vezérelt 
el bennünket? 

A haladásnak a története szerencsésen összeülik a 
»gyémánt jubileum« ünneplésével. Szeretett királynénk 
képessége, magán és nyilvános életének nemes és tiszta 
volta, a vallás terén való vezéreink iránt való érdeklő-
dése bátorítanak minket elhinni, hogy ő maga is öröm-
mel, rokonszenvvel látta uralkodása alatt a vallásos élet 
haladását. 

A cbristian world után a—s. 

R É G I S É G E K . 
A dunántúli ág. hitv. ev. egyház 1596-diki 
hittanának előszava s a eoneordiát aláírt 

papok névsora. 
(Folytatás.) 

Minek utánna a felséges Isten az ő választott esz-
köze által Luther Márton által az ő anyaszentegyházát 
a pápistaságnak Aegiptomábul megszabadította1 hirdet-
tette is az ő idvességes evangyéliomának igéjét, legelőször 
Saxoniában, a hol Luthernek lakása volt. De a miképpen 
az ő szent fiát nemcsak egy nemzetiségnek, hanem a 
széles földön való minden népeknek küldte vala: azonkép-
pen az ő evangyéliomának égő szövétnekét is a mi időnk-
ben nemcsak Németországban, hanem egyéb nemzetségek 
között is meggyújtotta. Mert igaz az, a mit szent Pál 
mond Isten felől,2 hogy ő nem kivánjasenkinek elvesztét, 
hanem inkább akarja, hogy mindenek megtérjenek és 
üdvözüljenek. Mely is akaratjárul Istennek szent Péter 
is 3 ugyanezen értelemmel teszen vallást. Sőt Ő maga az 
élő Isten is azt mondja : élek én Isten, nem akarom a 
bűnös embernek halálát, hanem hogy megtérjen és éljen.4 

Abbul az Istenek hozzánk való jó akaratjábul lett, 
hogy ez a mi édes hazánk sem maradott az evangyéliom-
nak tündöklő világossága nélkül, hanem ez előtt nem sok-
ban hatvan esztendővel kezdte itt is hirdetni Isten az ő 

1 Széljegyzeten: Anno 1517. — 2 Széljegyzeten: I. Tim. 2. 
— 3 Ugyanott: I. Pet. 2. et 3. — 4 U, o. Ezec. 18. et 33. 



evangyéliomát1 jámbor. Istenfélő tudós emberek által, s 
annak erőt gyarapodást is adott, és mind a mi időnkig, 
a mint látjuk megtartotta közöttünk. De meg azevangyé-
liom kinyilatkoztatásának elein, a pokolbeli ördög az igaz-
ságnak ellenségeket támasztott. Mert feltámasztotta az 
evangyéliom hirdető Luther Márton ellen 2 a barátokat és 
a római keresztyénségnek minden támogatóit,3 ezek mel-
lett Carolostadiust, Zwingliust, Oecolampadiust és egyebe-
ket,4 kikkel noha el nem nyomhatta, de azért késleltette 
az evangyéliomnak folyását és terjedését. 

Ezek ellen, mivelhogy kívántatott tőle, Luther Már-
ton 5 a keresztyénség vallását Augustában az ötödik Károly 
császárnak írva küldte jámbor Istenfélő hercegek által, 
kik az evangyéliomnak kiterjedését vele egyetemben nagy 
szivük szerint kívánták. A mely városban lett dologrul, 
az a vallás meg, más augustana confessiónak hivattatik. 

Itt a mi hazánkban is, hogy az evangyéliom hirde-
tésének és terjedésének az ördög eszköz által akadékja 
ne lenne, akkorbeli keresztyén tanítók gondolták, hogy 
egy bizonyos megirattatott vallást követnének, mely sze-
rint az ő tanításukban foglalatoskodhatnának. S mivelhogy 
az augustana confessio, Istennek az evangélium hirdeté-
sére bizonyos választatott szémélyétül a szentírásnak folyása 
szerint Írattatott volt és sok fő fő népektül s Istenfélő her-
cegektül is vallattatott, ők sem válosztottanak más con-
fessiót, hanem azt bevevén 6 a szerint tanítottanak egye-
beket is, és abban való állhatatos megmaradásukról, mind 
Isten előtt, s mind az ő anyaszentegyháza előtt, tudományt 
tettenek. 

Ennek pedig az vallásnak őrizésére és Isten után 
való oltalmazására, s az egész anyaszentegyháznak itt a 
ti Uraságtok tartományában való igazgatására választot-
ták superintendensűl amaz tudós és Istenfélő Szegedi Máté 
praedikátort,7 ki meg-megemlékezvén tisztérűl, gondot 
viselt egyességben, és nagy becsületességben tartotta az 
ő tíz újj(a) alatt való anyaszentegyházakat. S minek utánna 
ebbeli szolgalmatosságában tisztességes vénséget ért, sok 
vigyázási és fáradozási után ebből a siralomnak völgyébül 
az örök anyaszentegyháznak társaságára vitetett. 

Ennek, az árnyékvilágbúi való kimúlása után, miért-
hogy az anyaszentegyház olyan előljáró nélkül nem lehe-
tett is még idejére és tudományára nézvén választatott 
Beythe István prédikátor 8 ugyanazonképpen, mint amaz 
első, hogy semmit az Isten igéjébűl vétetett augustana 
confessio szerént való isteni tiszteletben meg ne változ-
tatna, hanem maga is a szerént tanítana s egyebeket is 
arra igazgatna. Erre, a mi közönséges gyűlésünkben foga-
dást is tett Beythe István, de minemű szívvel és lelkiis-
merettel cselekedte legyen azt, az ő utolsó cselekedeti 
megjelentik. Mert gondviseletlenségéből, avagy inkább 
ugyan akaratjából, lassan-lassan a Carolostadius dögle-
letes tudományának hintegetői, a ti uraságtok tartomá-
nyába bemászkaltanak, kik az előbbi igaz és idvességes 
tudományt változtatván, botránvkozást szerzettenek. 

Ezt látván némelyek, e kikhez tisztök szerint illett,9 

1 Ü . o . Abanno 1535. — 2 U. o. Anno 1519. — 3 U. o. Anno 
partim 1523. — 4 U. o, Partim 1524. — 5 U. o. Anno 1530. 

6 Széljegyzeten: Anno 1576. 
1 A bevezetés eme kijelentése igazságot szolgáltat Zarka és 

Wietorisnak (Nachrichten von den Lebensumstánden und Schriften 
evang Prediger in allén Gemeinden des Königreich Ungarn. 1789.) 
kik azt írják, hogy »Szegedi Máté a Luther követői részéről az 
első dunántúli superintendens.< A Bevezetés pedig míg ezt egy-
részről megerősíti, addig másrészről »superintendensi szorgalmatos-
ságában tisztességes vénséget ért« kifejezése alatt kétségen kívülivé 
teszi, hogy az 1575-ben meghalt Huszár Gál utódjává választották. 

8 Széljegyzeten: »Anno eodem* t. i. Szegedi halála évében 
1585-ben, a hegyfalui synoduson. 

9 Ugyanott: Anno 1591. 

intették Beythe Istvánt velünk egyetemben az előbbi egyes-
ségre, de noha sokszor ígérte errevaló gondviselését, mind-
azáltal nem cselekedte Beythe István, hanem csak halo-
gatta, hogyha valamint el mulathatta volna. 

Beythe Istvánnak ilyen halogatását értvén, azok, a 
kiknek ezt érteni kellett, nemcsak Beythe Istvánt, hanem 
fejenként mindnyájunkat parancsolatokkal kényszerítettek 
az előbbi egyességre. Mi Beythe Istvánt sokszor kértük 
s intettük is, hogy ezen dologra gondot viseljen: de ő 
mikor leginkább gondviselése kívántatott, akkor magát 
béres szolgává tevén tisztét letette s közülünk kiment; 
sem könyörgésünket, sem sokszor való esedezésünket elő 
nem vette, hogy akkorbeli ügyünkben gondot viselt volna 
reánk. Mit kellett tennünk: az után való gyűlésünkben 
mi is mind Isten előtt, s mind az ő anyaszentegyháza 
előtt tudományt tettünk, hogy mind olyan ügyünkben, 
mely sokaknak idvességére való volt, elhagyott bennün-
ket, mi sem akarjuk őtet superintendensünknek tartani 
és ezt az ő reánk küldettetett káromló levelével is indít-
tatván, levelünkbe neki meg is jelentettük. 

S ki vezet, ha mi nem? Hogy Beythe Istvánt super-
intendensünknek nem ismerjük, sem tartjuk, mi kik super-
intendensségének idejében tőle szerelmes atyafiaknak tar-
tattunk. fejenként lopókká, paráznákká, emberöldöklőkké, 
hittül szakadtakká és mindenféle förtelmes bűnökben he-
verőkké lettünk előtte. Szintén mint Krisztus is nem 
akarván e zsigópapi fejedelmeknek és a farizeusoknak 
dögleletes tudományukat követni, tőlük samaritanusnak, 
ördöngösnek, részegesnek és publicanusok társának hivat-
tatott és ítéltetett. Ez volt eleitől fogva való állapotja a ti 
jószágtokban való Isten anyaszentegyházának, mind a 
mostani visszavonásnak idejéig. Immár ti uraságtok tegyen 
bár ítéletet felőle, ha mi vagyunk-e okai ennek a vissza-
vonásnak és Beythe Istvántúl származott agnokhoz illendő 
utálatos szitkozódásnak. 

De míg az leszen Beythe Istvántúl, mi azt kérdjük 
ti uraságtok szine és személye előtt: látta-e ő nékünk 
olyan bűnökbe való életünket, a minemüket kinyomtat-
tatott, tudatlan verseiben álnokúl reánk kiáltott ? Ha azt 
mondja, hogy látta, azt kérdjük tőle: miért nem tartotta 
meg superintendensnek, tartván magát amaz bölcs Salamon 
mondását: 1 a melyeket a te szemeid láttanak ne hánd 
elő hamar feddésedben, mert félő, hogy azután meg nem 
jobbíthatod dolgodat, ha megszégyeníted felebarátodat. Ha 
azt mondja, hogy tiszte kényszerítette őtet erre, noha nem 
igaz, mert letette már akkor az ö tisztit, mikor ezt csele-
kedte, mindazáltal helyén hagyván mondását arra kérdjük 
miért nem követte ezen cselekedetiben amaz Krisztus 
reguláját: a ha vétkezendik a te felebarátod ellened, menj 
el és fedd meg őtet tinen magatok közt, ha megfogadja 
szódat, megnyered felebarátodat; ha pedig szódat nem 
fogadja, végy egy vagy két személyt melléd, hogy egy 
vagy két bizonyság szájában állhasson meg minden ige. 
Ha azoknak sem fogadja szavokat, mondd meg az anya-
szentegyháznak. Ha pedig az anyaszentegyháznak szavát 
nem fogadja, olyannak tartsad, mint a pogányt és pub-
likánust. Mikor és melyikünkkel cselekedte ezt Beythe 
István ? 

(Folyt. köv.V Thúry Etele. 

1 Széljegyzeten: Prou. 25. 
2 U. o. Math. 18. 



IRODALOM. 
** »Az 1848/49-iki Magyar Szabadságharc Tör-

ténete« címíí illusztrált munkából most jelent meg a 
84-ik füzet, melyben Gracza György a világosi fegyver-
letétel elbeszélésébe fog. A munkának ez a része ismét 
rendkívül érdekes, csaknem olyan mint egy drámának 
az utolsó felvonása. A füzet egykorú képei ezek: A vi-
lágosi fegyverletétel 1849. augusztus 13-án. A diktátori 
okmány aláírása Csányi szállásán 1849. augusztus 11-én 
Damjanich és Lahner sírja Mácsán. A szoba, a hol a vi-
lágosi fegyverletétel megállapíttatott. A világosi fegyver-
letétel. Megrendelhető a Lampel-cégnél Budapesten. 

E G Y H Á Z . 

Aranykönyv. Szeghalmon Péter András földbirto-
kos a mult héten tartott ev. ref. egyháztanácsi ülésen 
alapító levél kíséretében öt darab szeghalomvidéki takar-
rékpénztári részvényt (közel 1000 frt értékben) ajándéko-
zott az egyháznak boldogult szülei emlékezetére és azok 
emlékének megörökítése céljából, oly kikötéssel, hogy neve-
zett értékpapírok mindaddig gyümölcsöztessenek, míg belő-
lük egy Szeghalmon létesítendő második ref. templom fel-
építése lehetővé válik. Az egyháztanács elnöke Tatár 
János lelkész mély meghatottsággal tolmácsolta a gyűlés 
hálás köszönetét s az alapító szép tette jegyzőkönyvileg 
is megörökíttetett. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesületnek a székes-
főváros tanácsa, méltányolva az egyesületnek a szegények 
gondozása körül kifejtett érdemes tevékenységét, a folyó 
évre 150 frt segélyt szavazott meg. Ugyanennél az egye-
sületnél a keresztyén jótékonyság előmozdítására nem rég 
az Egyesült föoárosi takarékpénztár száz frtos alapítványt 
tett. Örvendetes dolog, hogy ezt a zajtalanul, de igazi 
áldásos működésű egyesületet az egyházon kívül is mind 
szélesebb körben kezdik észrevenni és méltányolni, a 
mit kétségkívül jobban megérdemel, mint akárhány rek-
lámos és divatos jótékony egyesület. A Lorántffy Zsuzsánna-
egyesület szigorú egyházias jellege és tevékenysége által 
az egyházi élet ápolásában és szilárdításában is hasznos 
munkát végez. 

Amerikai ref. egyházaink köréből. Chicagóban, 
a messze nyugat e hatalmas metropolisában, magyar ref. 
véreink Harsányi clevelandi ref. lelkésztársunk buzgó kez-
deményezése és lelkes felhívása folytán gyülekezetté tö-
mörültek s szent ügyök sikerének elérése, czéljok támo-
gatása ügyében a többi amerikai magyar ref. egyházköz-
ségek nemes lelkű fentartó hatóságához, az angol ref. 
misszió tanácshoz fordultak kérelmökkel, a mely is kérel-
möknek szives készséggel adott helyt, kimondván, illetve 
elismervén egy Chicagóban létesítendő magyar ev. ref. 
egyházközség organizálásának szükségességét. A misszió-
tanács. a chicagóiak lelkipásztorává Harsányi Sándort, a 
mozgalmak eddigi vezetőjét nevezte ki, ki is új állomását 

jövő év január elsején foglalja el. — Trentonban, New-
Jersey államban levő magyar ev. ref. missziói egyház 
lelkészi állámásáról Jurányi Gusztáv, volt pápai főiskolai 
tanár, hat évig clevelandi és trentoni lelkész, lemondott 
s a missziótanács is, nevezett lelkész érdemeinek elisme-
résével, a lemondást Jurányi megrongált egészségére való 
tekintettel elfogadván, helyére Török Zoltánt, a debreceni 
főiskola egykori kitűnő képzettségű növendékét, jelenleg 
h.-bagosi s.-lelkészt választotta meg, ki is oceánontúli nagy 
útjára való elindulását szept. 6-ra tervezi. — A Pennsyl-
vánia államban fekvő Mounthcarmeli magvar-tót-missziói 
lelkészi állomásra hirdetett pályázat, melyelyel évi 800 dol-
lár fix fizetés van egybekötve stólán kívül, meddő maradt 
s ezért a missziótanács újólag összeköttetésbe tette magát 
dr. Moody budapesti skót. lelkészszel misszionárius nyerése 
tárgyában. 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon augusztus 
30-án a volt Ill-ad évesek részére rendkívüli javító vizs-
gálat tartatik, melyre az érdekeltek ezen az úton is fel-
hivatnak. I. A volt Il-od évesek az alapvizsgálatot szep-
tember 7-ig napján fogják letenni; a ki ekkor le nem 
teszi, a Ill-ad évre fel nem vehető s intézeti jótétemény-
ben nem részesülhet. 2. A volt Ill-ad évesek a tanító-
képesítési vizsgálatot Nagy-Kőrösön a tanító-képezdében 
szeptember 1. s következő napjain teszik le, jelentkezze-
nek ott a képezde igazgatójánál. 3. Az 1897/98. iskolai 
év szeptember 8-án délelőtt 9 órakor nyittatik meg a 
nagy teremben; az előadások szeptember 9-én délelőtt 
8 órakor kezdődnek; a convictusi kosztozás pedig szep-
tember 8-án délben nyílik meg. 4. A rendes javító és 
pótvizsgálatok szeptember 7-ik napján tartatnak; a kik 
akkor le nem teszik, be nem iratkozhatnak s intézeti jóté-
teményekre s így convictusra sem számíthatnak. 5. A régi 
növendékek beiratkozása s az újak anyakönyvezése szept. 
8-án lesz, a mikor minden növendék 1 korona gyámegye-
sületi járulékot, a törvénykönyvért 10 krt és új növendék 
2 frt beiratási díjat fizet az igazgatónál. 6. Az újonnan 
belépő növendékek a felvételért és jótéteményekért való 
folyamodványaikat szeptember 6-án délig adják be az 
igazgatóhoz (Kálvin-tér 7.); a később érkező folyamodvá-
nyok a jótétemények kiosztásánál nem vétetnek tekintetbe. 
Régi növendékeknek nem kell folyamodni. 7. Az akadé-
mia növendékei ingyen lakást, fűtést, kiszolgálást és ünnepi 
legaciót, a convictusban pedig legalább féldíjért (havonként 
8 frt) ebédet és vacsorát kapnak. Jeles tanulók ingyenes 
convictusra számíthatnak. 8. Dunamelléki lelkészek főis-
kolában tanuló fiai. a mennyiben a theologusoktól hely 
marad, ingyen lakást kaphatnak az internátusban. A fűté-
sért és kiszolgálásért azonban havonként 2 frtot fizetnek. 
Ezért is az igazgatóhoz kell folyamodni. 9. A bennlakó 
növendékek ágyneműről s annak mosásáról maguk tartoz-
nak gondoskodni. — Szőts Farkas, igazgató-tanár. 



GYÁSZ ROVAT. 

f Göldner Nándor nyug. tanár és kollégiumi pénz-
tárnok Marosvásárhelytt élete 72-ik évében július 20-án 
elhunyt. A ref. kollégiumban volt 42 évig a német nyelv 
lelkiismeretes tanára és az intézet hűséges pénztárnoka. 
Mindkét minőségében a szorgalom, pontosság és becsüle-
tesség példányképe s egész életében közbecsülés és köz-
tisztelet tárgya. A tankönyvírás terén német nyelvtani 
kézikönyvével tűnt ki. Kitűnő családapa, derék gyermekek 
atyja, ki gyöngéd apai szeretetével gyermekei korán el-
vesztett édes anyját is pótolnia igyekezett. Béke ham-
vaira ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A karcagi ref. gimnázium vallás-

tanárává, a fényes-litkei lelkészszé választott Szabó Imre 
utódául, pályázat mellőzésével, egyhangúlag Fazekas Gyula 
segédlelkészt választották. — A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Nayy Sándor nagyenyedi főgimnáziumi helyet-
tes tanárt szerződésszerű jogon a zilahi ref. főgimnázium-
hoz rendes tanárrá nevezte ki 

* Nyilatkozat és helyreigazítás. A Pápán tar-
tott belmissziói értekezletnek e becses lapban is közölt 
jegyzőkönyve tévesen adja elő indítványom s annak indo-
kolása lényegét, de nem tulajdonítván neki nagy fontos-
ságot, eddig fölöslegesnek tartottam helyreigazítani. Miután 
azonban több oldalról interpelláltak már az iránt, hogy 
valósággal azt indítványoztam-e, a mit a jegyzőkönyv kö-
zöl, most már kénytelen vagyok félreértett szavaim helyre 
igazítására csakugyan szót kérni. Én ugyanis nem egyebet 
indítványoztam, mint hogy mondja ki az értekezlet, hogy 
az eddig gyakorlatba hozott belmissziói működést nem 
tartja sem a protestantismus, sem a ref. egyház szellemébe 
ütközőnek. Csakhogy ennek indokolása közben azt szin-
tén kifejeztem, hogy az én egyéni felfogásom sok tekin-
tetben eltér a dr. Szabó Aladár úrétól és társaiétól, azon-
ban mégis közelebb állok hozzájok, a kik munkálkodni 
akarnak s munkásságot kívánnak, mint támadóihoz, kik 
részben szándékosan, részben akaratlanul a semmittevés-
nek csinálnak propagandát. E kettős okból próbáltam az 
értekezlet állásfoglalására olyan formulát keresni, mely 
egyrészről elégtételt nyújt Szabó Aladáréknak a támadások 
ellenében s általában védelmére kél a belmisszió ügyének, 
másfelől tért enged annak, hogy kiki a maga ízlése és 
meggyőződése szerint, különböző arányban és terjede-
lemben ölelje fel a belmissziói munkát. Egyébiránt erre 
vonatkozó nézeteimet elég bőven kifejtettem a Sárospataki 
Lapok 1896. évi 12—13. számában sazok mellett továbbra 
is megmaradok. Zoványi Jenő. 

* A németországi ó-katholikusok a legutóbbi 
pünkösdi zsinatukon a coelibatus ügyében a következő 
határozatot hozták: 1. A lelkészek nősülése csak a püspök, 
illetőleg a zsinat végrehajtó-bizottságának írásbeli enge-
délyével történhetik meg. 2. Ez engedély egy lelkésznek 

sem adható meg fölszentelésétől számított hat év eltelte 
előtt. A más dioecesisből való lelkészeknek pedig új egyház -
megyéjökbe való bekebeleztetésük után három év múlva 
és felszentelésük után hat év múlva adható meg. Azon-
ban, kivételes esetekben a zsinat végrehajtó bizottsága is 
adhat szavazattöbbség után engedélyt. 3.. Az engedély 
megtagadása esetén a legközelebb tartandó zsinathoz fö-
lebbezni lehet. Az ó-katholikusok Svájcban 1876-ban Né-
metországban pedig 1878-ban törölték el a coelibatust. 

* Két francia hittérítő megöletése Madagasz-
kárban. Escaude és Minault misszionáriusok vérlázító 
meggyilkoltatásáról értesülünk a külföldi lapokból. Már-
cius hónapban négy lelkész több tanító kiséretében utazott 
el Franciaországból Madagaszkárba. Tamatave kikötő vá-
rosba való megérkezésük után rögtön a fővárosba Anta-
narivóba indultak. Nagyon siettek. mivel Tamatave 
vidéke igen egészségtelen, másrészről pedig a jezsuiták 
nagy haladást tettek. Escaude hittérítő egyedül ment a 
protestáns szigetre és feladatát egyedül nem volt képes 
megoldani. Új társai megérkeztekor értekezletet tartottak, 
melyben még újabb társak küldésének kérését határozták 
el. Ezután Escaude és Minault eltávoztak Antanarivó-
ból, hogy egy más vidéken átvegyék az angol és norvég 
hittérítői iskolákat és egyházakat. Mi történt velők ? senki 
sem tudja, csak sejteni lehet. A hír úgy hangzik, hogy 
május 20-án a két misszionáriust lázadók támadták és 
ölték meg. Holttesteiket három nap múlva találták meg. 
Igazán megrendítő, hogy e két derék férfiú még mielőtt 
munkájukat elkezdhették volna, összeroskadtak a gyilkos 
csapások alatt. Annyira buzogtak Isten országa terjeszté-
séért, hogy az egyik jól megérdemelt nyugalmát, a másik 
irigyelt állását hagyta el érte és messze idegenben dics-
telenül haltak el. De nem, a becsület mezején estek el. 
És példájuk, bárha Ők meghaltak is, tanítani és lelkesí-
teni fog. ( G s . ) 

* Helyreigazítás. A tiszántúli egyházkerületi főjegyzőségre 
Zsigmond Sándor 351 szavazata mellett Dicsőfi József nem 308. 
hanem 318 szavazatot kapott. — Az Irodalmi Társaság tagjai közül 
Turgonyi Lajos nem hiányzik; ez a téves állítás elnézésből történt. 

192/18^7. kgy. számhoz. 

Pályázati hirdetés. 
A debreceni ev. ref. egyház egyik énekvezéri állásra 

pályázatot hirdet a következő feltételek mellett. 
1. Az énekvezéri állás javadalmazása: 
a) Készpénzben évenként 500 frt, azaz ötszáz forint 

évnegyedi előleges részletekben. 
b) Lakás természetben. 
c) Tizenegy hold ezerháromszáznegyven négyszögöl 

ház utáni (ondódi) föld haszonélvezete. 
d) Hat hold ezerharmincnégy négyszög öl kaszáló 

haszonélvezete. 
e) A sorrend szerint végzendő temetésekért járó díjak. 
f ) Debrecen szab. kir. város részéről: 
a) Bordeputatum címén harmincegy frt ötven kr. 
(i) Tizennégy köbméter tűzifa beszállítva. 
Jegyzet. Az egyháznak bármikor jogában áll a sza-

bad lakás helyett háromszázötven frt, a ház utáni (ondódi) 
föld haszonélvezete helyett százhatvan frt készpénzt fizetni 
évenként. 

\ . Erre az énekvezéri állásra ev. ref. vallású ének-
vezérek, ének- s zenetanárok pályázhatnak, kik a kér-



vényhez keresztlevelet, eddigi szolgálatukról bizonyítványt 
vagy bizonyítványokat, egészségi állapotukról orvosi bizo-
nyítványt csatoljanak. 

3. A pályázati kérvényeknek egyházunk lelkészelnö-
kéhez leendő beadására augusztus 18-án d. u. 6 óra, 
a próba-orgonázásnak és éneklésnek a kistemplomban 
leendő tartására aug. 25-én d. e. 8 óra tűzetik ki oly 
módon, hogy a próbaorgonázásra és éneklésre a pályázók 
saját költségükön jelenhetnek meg. 

4. A megválasztandó énekvezér hivatalát ez évi 
október 1-én köteles elfoglalni. 

Debreczen, 1897. július 16-án tartott presbyteri 
gyűlésből. 

Némethy Lajos, Puky Gyula, 
lelkészelnök. helyettes világi elnök. 

Somogyi Pál, 
főjegyző. 

Pályázati hirdetés 
ev. ref. orgoni s ta k á n t o r i ós h i t o k t a t ó i állásra. 

A gyöngyösi ev, református egyházban halálozás 
folytán megürült orgonista kántori és hitoktatói állásra f. 
évi augusztus 15-ig terjedő határidővel pályázat hir-
dettetik. 

Pályázhat minden ev. ref. okleveles tanító, ki a tem-
plomi orgonajátszásban, énekkar vezetésében elméleti és 
gyakorlati képességgel bír és ezeket hiteles okmányokkal 
tanúsítja. 

Kötelezettsége : hetenként 10 órai hit és énektanítás ; 
templomi istentiszteletek alkalmával orgonakisérettel ének-
lés, temetéseken éneklés, az egyházi énekkar tanítása s 
vezetése és szükség esetén a lelkész helyettesítése. 

Jövedelme : évi 540 frt készpénz utólagos évnegyedi 
részletekben, két öl tűzifa, hitoktatási s temetési díj, eze-
ken kívül az állatni elemi iskolákban helyettesi szolgála-
tért évenként biztosan számítható 100—120 frt mellék-
kereset s így összesen 700 frt évi jövedelem. 

Ezeken kívül természetbeni lakás, mely áll két szo-
bából, konyhából és mellékhelyiségekből és kertből. 

Pályázati kérvény és okmányok a lelkészi hivatal-
hoz intézendők aug. 15-ig. 

Gyöngyös, 1897. július 25-én. 
Klimó Pál, 

ev. református lelkész. 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett csurgói ev. ref. főgimná-

ziumban megürült egyik tanári állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

Pályázhatnak a latin és magyar nyelv és irodalom, 
esetleg a latin nyelv és történelem tanítására képesített, 
illetve e szakokra készült egyének, ha még oklevéllel nem 

bírnak is, mely esetben azonban, míg oklevelet nem sze-
reznek, csak mint helyettesek fognak alkalmaztatni. 

A megválasztandó, ha már is mint rendes tanár 
működik, azonnal, különben, ha oklevéllel bír is, csak 
az első, illetve próbaév leteltével, feltéve, hogy az alatt 
kellő sikert mutat föl s annak folytán az intézetet fen-
tartó testület részéről elismerésben részesül, fog állandó-
síttatni, mely időtől fogva az orsz. tanári nyugdíjintézet-
nek is jogos és köteles tagja lesz. 

Heti óraszámát a megválasztandónak, ki állását az 
új tanév megnyíltával s lehetőleg székfoglalótartással, mi 
azonban későbbre is halasztható, tartozik elfoglalni, köz-
oktatási szervezetünk szabja meg. 

Javadalma lesz, ha okleveles tanár választatik meg: 
évi 1100 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér s a másutt töltött 
rendes tanári éveknek is beszámításával járó, de csak 
200 forintig emelkedő 50—50 frtnyi ötödéves pótlék-kilá-
tással az állammali szerződés által, mely most áll revízió 
alatt s 1200, 1300, 1400, 1500 és 1600 frtos fizetési foko-
zatokat s öt ízbeli 100 frtos ötödéves pótlékot állapít meg, 
nyújtandó javulásra. Helyettes javadalma: évi 800 frt. 

Pályázni kívánók születésidejüket, nőtlen vagy nős 
állapotukat, egészséges voltukat, a véderőhözi viszonyukat, 
tanulmányaikat, illetve képesítettségüket s ha már is szol-
gálatban vannak szolgálati minősítettségüket tanúsító ok-
mányaikkal felszerelten jövő augusztus hó 15-ig nyújtsák 
be kérvényüket alulírotthoz. 

Csurgó, (Somogy m.) 1897. július 10. 

Verbay István, 
3—3 ev. ref. leik., a gimn. ig.-t. elnöke. 

Pályázati hirdetés. 
A debreceni ev. ref. tanítóképző-intézetben újonnan 

szervezett ének- és zenetanári állomásra. 
Ez állomás javadalmazása: 1200 frt törzsflzelés, 

400 frt lakáspénz, öt izben 100 frt ötödéves korpótlék. 
A megválasztandó nyugdíjára nézve az országos közép-
iskolai tanári nyugdíjintézet jogosult és kötelezett tagja. 

Kötelessége lesz a tanítóképző-intézet mind a négy 
osztályában, hetenként 24 órán, az egyházi világi és össz-
hangzatos éneklés, továbbá a zongora, orgona és hegedű 
elméleti és gyakorlati tanítása. 

Erre az állomásra oly ev. ref. vallású ének- és zene-
tanárok pályázhatnak, kik oklevelöket az országos zene-
akadémián nyerték. 

A keresztlevéllel, közép és felső iskolai tanulmá-
nyokról, esetleg eddigi szolgálatról szóló, valamint orvosi 
bizonyítványnyal és oklevéllel felszerelt pályázati kérvé-
nyek a tiszántúli ev ref. püspöki hivatalhoz f . évi szep-
tember hó 20-ig napjáig adandók be. 

Debrecen, 1897. évi július 23-án. 

Kiss Áron, 
1—2 tiszántúli ev. ref. püspök 

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROT 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség : 
I X . kerület, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Ki Adó-hivatal : 

Horny&nsukt/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), h o v á az elöfiz. és hirdet , d í jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára, 20 kr. 

A római katholikus autonomia. 
I. 

A nagy egyházpolitikai harcok legközvet-
lenebb eredménye az a fontos lépés, melyet a 
kormány ismételt Ígéretéhez képest az autonó-
miai kongresszus összehívása érdekében tett. A 
felől lehetnek eltérők a vélemények, hogy vájjon 
az autonomia célja és keretei helyes kijelölese 
érclekében alkalmas időpont-e a mai, a midőn 
a nagy harcok hullámcsapásai még alig simul-
tak el s midőn egy nagy intézmény alapjai le-
fektetésének biztosítására az előföltételek nehezen 
találhatók meg. Annyi bizonyos, hogy az auto-
nómiai törekvések eddigi története az aggóclók-
nak szolgáltat igazat s közelfekvőnek mutatja 
azt az eshetőséget, hogy a mozgalmak nehezen 
fognak több sikerre vezetni ma, mint a katho-
likus autonomiai kongresszus első izben történt 
összehívása idején. 

Pedig ki tagadhatná, hogy a helyzet ma 
lényegesen rosszabbodott! 

Tudjuk, hogy a kiegyezési aera első évei-
nek törvényhozását még a békülékenység szel 
leme dominálta minden téren, a nemzeti erők 
összpontosításának, összetartásának gondolata, az 
alkotmány visszaszerzésének első örömmámora 
közepette jutott feladatául újabb alkotmányos és 
parlamentáris életünk legszabadelvűbb, sőt talán 
egyetlen igazán szabadelvű kormányának megkísé-
relni azon függő kérdések végleges rendezését, 
a melyek megoldásával maga Ausztria sietett elől. 

Simor kinevezése az elhalt Scitovszky helyére 
az esztergomi érseki székbe még az ó-konzer-
vativok műve volt. De az új primás egyelőre 
még jobbnak látta nem kaparni ki a gesztenyét 
a tűzből a római curia javára. A magyar epis-
copatus első conferenciája, mely Eötvös kultusz-
miniszternek Simorhoz intézett levelei folytán 
Erdély katholikus képviselőinek az egyházi refor-
mot s a világi elemnek, Erdély hagyományaihoz 

híven, az egyházi ügyekben nagyobb tér enge-
dését szorgalmazó óhajai mérlegelésére ült egybe, 
teljes hajlandóságot mutatott ez óhajokkal szá-
molni. Kinyilatkoztatta a püspöki kar, hogy nem-
csak ellenállani nem akar azon újításoknak, 
melyeket a korszellem az iskolaügy rendezésé-
ben s az egyház és iskola közötti kölcsönös vi-
szony szabályozásában parancsolólag követel, de 
sőt azokat kitelhetőleg hajlandó támogatni, mihelyt 
garanciákat lát ar ra nézve, hogy az iskolák sze-
kulárizációj a az egyház vallási céljait gátolni 
nem fogja, s nem perhorreskálta a világi elem 
befogadását sem az egyházi kormányzatba, mivel 
ép ebben látta leghathatósabb eszközét annak, 
hogy a fenyegetően terjedő indifferentismus szel-
leme mielőbb megtöressék. 

Tagadhatatlan, hogy az első felelős magyar 
minisztérium ezt a hangulatot nem tudta eléggé 
kihasználni, az ő egész magatar tására a legége 
tőbb egyházpolitikai kérdésekben, ólén Eötvössel, 
még túlnyomólag a magyar klérusra való tekin-
tet volt mérvadó. A polgári perrendtar tásnak a 
házassági pereket a világi hatóságokhoz utaló 
intézkedése elég volt már arra, hogy a szenve-
délyes agitáció egész fanatizmusát fölszabadítsa 
fékeiből, az egri érseki palotából kiindult vezény-
szóra. A tetterős iniciativák hamar helyet enged-
tek a hamleti habozásnak s Eötvösnek a feleke-
kezetek egyenjogúságát kimondó 1848: XX. t.-c. 
végrehajtása tárgyában tett interpellációra adott 
válasza egész kitérően oda konkludált, hogy a 
kérdés megoldása csakis az összes vallásfeleke-
zetekkel való tárgyalások alapján várható. Ennek 
folyományai voltak azok a lépések, melyeket a 
kormány a katholikus- ós zsicló-kongresszus egybe-
hívására tett egyidejűleg a közoktatásügy rende-
zésével, abban az irányban, hogy a népiskolák 
az egyház illetéktelen hatásköre alól kivonatva, 
állami felügyelet alá helyeztessenek. De még e 
mérsékelt rendszabályok sem találkoztak a klérus 
megnyugvásával s azok az izgató beszédek, melyek 



nap-nap után háborítatlanul hangzottak el a szó-
székekről, felbátorítva Símor prímás pásztorlevele 
által, fenyegetőn tornyosították a viszály felhőit 
a szabadelvű törvényalkotás jövője felett. 

Az Eötvös által összehívott katholikus-kon-
gresszus 27-es bizottságának időközben elkészült 
elaboratuma, ITaynalcl, Símor és Szilágyi Virgil 
által dolgozva ki, 182 paragrafusában a legcse-
kélyebb befolyást sem volt hajlandó engedni a 
a világi elemnek, de annál erősebben hang-
súlyozta mindazon pretenziókat és kiváltságokat, 
melyek a legmerevebb theokratia törekvéseivel 
voltak egyértelműek, t. i. nemcsak az egyházi 
birtokok és dús papi javadalmak fentartását, bele-
értve a vallás- és tanulmányi alapot, hanem az 
állami támogatásra való igényt is. A kormány 
intentiói ellenére hát térbe szorított világi elemek 
nagy kisebbségével szemben győzött az ultra-
montán szellem, s ennek folytán a kongresszus 
feloszlásával megalakult állandó választmányba 
való beválasztásukat a világiak közül még olya-
nok is visssautasították, mint az ó-konzervatív 
Bartal György, a ki peclig Apponyi Györgynek 
leghívebb követői közé tartozott. 

A maga is katholikus Ghyczy a parlamenti 
pártok osztatlan helyeslése mellett vonta kérdőre 
a kormányt a kongresszus határozataival szem-
ben követni szándékozott magatartása felől, s 
hangsúlyozta az országgyűlés jogait az egyházi 
s tatutummal szemben. A kultuszminiszter meg-
nyugtatta ugyan a törvényhozást arról, hogy a 
mennyiben a statutum oly pontokat tartalmaz, 
melyek fennálló törvényekbe ütköznek, ezek a 
parlament hozzájárulása nélkül érvénybe nem 
léphetnek. A válasz azonban teljesen felesleges 
volt. Az a kérdés, hogy vájjon a statutum fenn-
álló törvényeket érint-e, rnár el volt döntve s 
azért a kongresszus határozatainak végrehaj-
tása az országgyűlés hozzájárulása nélkül nem 
volt megengedhető. Mióta szent István koronája 
fennáll, soha sem létezett katholikus autonomia, 
annak életbeléptetése tehát a törvényhozás jog-
körébe tartozott, s a kongresszus statutumait a 
király sem szentesíthette volna a nélkül, hogy 
meg ne szegje az alkotmányt, melyre fölesküdött. 

Nehéz volna feltenni, hogy nem épen a vi-
lágos alkotmányszegés tudatában cselekedett a 
kongresszus választmánya akkor, a mikor a sta-
tutum szentesítését az országgyűlés elkerülésé-
vel egyenesen ő felségétől akar ta kinyerni. Sőt 
egyenes felségsértés volt feltenni az alkotmányos 
uralkodóról, hogy szentesítését ily alakban meg 
fogja adni. Maga Deák Ferenc teljességgel elfo-
gadhatlannak jelentette ki az elaboratumot, hiába 
hivatkozott a primás a már elhunyt Eötvös egy 
levelére, melyben az a statutummal való egyet-

értését kijelentette. A király válasza nem lehe-
tett más a primás által vezetett deputációnak, 
mely a tervezetet átnyújtotta, mint a mit szigorú 
alkotmányosságától várni kellett, hogy a dolgo-
zatot át fogja adni a minisztériumnak alkotmány-
szerű eljárás végett. 

A r. katholikus autonomia sorsa ezzel el-
dőlt hosszú időre, ós pedig abban a szer-
vezeti hibájában, mely legalkalmasabb volt a 
kritikát, a támadásokat kihívni maga ellen. 

A r. katholikus egyháznak vallási belső tar-
talmával nem foglalkozunk itt, de az az egy el-
vitázhatatlan tény, hogy ez a merőben vallásos 
tartalom még nem nyújt garanciát arra nézve, 
hogy a vallásos eszme kialakulása egyúttal a 
nép társadalmi fejlődésére is jótékonyan hat 
ki, — ezt mutat ja a római egyház dogmatico-
hierarchikus megcsontosodása a középkortól a 
legújabb időkig. 

Már pedig az egyház nem csupán a vallá-
sos érzés ápolását kell, hogy szolgálja. Valóságos 
nemzeti establishnient kell hogy legyen, társadal-
milag és nemzetileg elevenen ható intézmény. 
Epen azért az önrendelkezés és autonomia jel-
szava nem szabad, hogy arra vezessen, hogy az 
egyház népies jellegét szektái jelleggel cseréljük 
fel s fejlődését merőben belső tényezőkre bíz-
zuk. A nemzeti egyház eszméje igen jól fentart-
ható a nélkül, hogy az államegyház eszmekö-
rébe tévednénk. Ott vannak például a papok 
világi képzése tekintetében felállítható kötelező 
normák, Ha az egyházakat csakugyan azoknak 
a hatalmas, pozitív testületeknek ismerjük el: 
akkor semmi sem csalékonyabb, mint azt állí-
tani, hogy csak úgynevezett saját ügyekkel bír-
nak s a nemzeti társadalomnak nincs ezekhez 
szava. Világért sem. Ha az egyh az es tagjai nem 
egymással szemben álló tényezők, hanem egy-
mást támogató erők, akkor a nemzeti egyház 
fogalma lehetetlenné teszi bizonyos mértéken túl 
a tanítói rend szektakormányzatát, hanem a nem-
zeti képviselet az az orgánum, mely a r. katholikus 
egyháznak általános nemzeti állását kijelölni hi-
vatott. 

De erről majd közelebb. 
Várnai Sándor. 

Vallási erősödés és eura pastoralis. 
— Visszhang a távolból a vegyesházassági veszteségekre. — 

Vészharang-féle kongás hallatszik több oldal-
ról a magyar protestáns egyházi élet mezejéről; 
»pusztulunk, veszünk « szavakkal végződik e Lap 
imént megjelent számai egyikének egy érdekes 
cikke, melyben statisztikai adatokkal van bebi-
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zonyítva, nemcsak, hogy az elismert felekezeti-
ségen kívül álló vallási csoportok számban nö-
vekszenek, különösen a református egyház rová-
sara, hanem főleg az, hogy az római katholicismus 
nagy számokban hódítja tért a családi életben, 
az új házassági törvények szentesítése óta. 

A helyzetnek ily adatok nyomán komolynak 
kell lenni, s bár a tárgy nagy fontosságát kel-
lően megítélni a távolból vajmi nehéz, sőt tán 
lehetetlen, mégis bátorkodom néhány igénytelen 
megjegyzést tenni az aktuális kérdésre. Teszem 
ezt kivált azon oknál fogva, mert a kérdés rend-
kívül fontos, sőt egyrészt életbe vágó, bár a hely-
zet nem annyira kétségbeejtő, hogy a jövő csak 
pusztán az egyház romlását s a magyar protes-
tant ismus pusztulását rejtené méhében. 

A veszély nagy, ele van még balzsam Gi-
leádban. 

Az evangélium által irányított belterjesebb 
egyházgondozás még mindig visszaszerezheti a 
megerősített hitélet révén, a mit elveszített az 
egyházpolitikai törvények vámján. Csak nem kell 
sajnálni az intensivebb munkásságot s nem sza-
bad elveszíteni a keresztyén türelmet. Mert 
számos emberöltő lanyhaságának ós mulasztá-
sának következményeit egynéhány rövid ev alatt 
jóvá tenni nem lehet. Az elvetett mag, ha egész-
séges is, csak lassan csírázik; idő s türelem kell 
arra, hogy fa legyen belőle s gyümölcsöt terem-
jen annak, a ki azt elvetette. A belmissziótól sem 
lehet rögtönös és csuda eredményeket várni. 
Erkölcsi munka az, melynek gyümölcsei az erkölcsi 
növekedés rendes útján idővel teremnek meg. 

Türelem és szilárd hit, nem mindennapi 
adományok; pedig azok nélkül vallási életet te-
remteni s megszilárdítani nem lehet. Hogy pedig 
a cura pastorális a leghathatósabb eszköz a val-
lásos élet kifejtésére, ápolására, megkívánván 
a minél gyakoribb személyes érintkezést a lel-
kész és hívei között, ezt kétségbe vonni senki 
sem fogja. Vasárnaponkint, a templomi prédiká-
lás, nem cura pastorális, a kiszabott lelkészi func-
tiók elvégzése még szintén nem az. Kétségbe-
vonhatatlan tapasztalatok igazolják, hogy a val-
lástalan socialismus, a nazarenismus s egyéb 
sectarianismus ópen oly egyházakban terjed el-
ijesztőleg, a hol vagy a sok ezer lelket számító 
gyülekezet csak egy vagy két lelkész gondozá-
sára van utalva, vagy más okból el van hanya-
golva a lelki gondozás. S ez nem csupán magyar-
országi tapasztalat. Úgy volt ez másutt is, míg-
len, mint Angliában, egyfelől ú j templomokat 
építettek s arányosították a gyülekezeteket oly 
módon, hogy a lelki gondozás lehetővé vá l t ; 
másfelől meg az egész vonalon intensivebb lelki 
gondozásra szánta magát a lelkészi kar. 

S az áldásos következmények idővel min-
denütt bekövetkeztek. 

A kellőleg rendezett egyházakban a lelkész 
s a presbyterek elosztják kerületekre a parochiát 
s minden kerületet az egyház valamely előkelő 
tagjának a felügyeletére bízzák, a kik a szegé-
nyebb sorsú hitfeleknél házról-házra tesznek lá-
togatást s a fontos eseteket a lelkipásztor sze-
mélyes elintézése végett azonnal bejelentik. Nem 
titok, hogy Magyarországon némely elöljárók rosz-
szalják az ily látogatásokat, gúnynyal is meg-
bélyegzik s házalásnak csúfolják; pedig kétséget 
nem szenved, hogy ezen, mondhatjuk felebaráti, 
sőt apostoli eljárásnak, kiszámíthatlan a fontos-
sága. Hogyan is szeresse meg a szegény egy-
szerű nép az egyházát s a lelkipásztorát, ha az 
nem ad neki alkalmat arra, hogy szivét feltár-
hassa előtte s hogy a lelkipásztor viszont tanácsot, 
vigaszt adjon a szenvedőnek. 

Személyes érintkezés nélkül vallásos befo-
lyást a népre gyakorolni nem lehet. A római és 
keleti egyházak papjainak a gyóntatószék a dhatal 
mas alkalmat a személyes érintkezésre, míg a'pro-
testantismus csak a kellőleg gyakorolt cura pastoraíis 
által szerezheti meg a személyes érintkezés irányító 
befolyását. S ez nem puszta theoria, ez az élet 
gyakorlati tanítása, a mit Skóciában, Angolor-
szágban és Amerikában rég idő óta jól tudnak ós 
sikeresen alkalmaznak. A mi egyszersmind arra 
is megtanította az egyházi vezetést, hogy a hol 
ez a cura pastoraíis hiányzik, ott erőteljes pro-
testáns életről szó alig lehet, s ezt minden áron 
létesíteni kell, mert a hiányt sem kétségbeejtő 
panaszokkal, sem azzal senki jóvá tenni nem 
fogja, ha minduntalan azt hánytorgatja, hogy 
régen is így volt, mégis megvagyunk. 

Mulasztás áldásos gyümölcsöt nem terem. 
Okulva a magunk kárán ós a mások ked-

vező tapasztalatain, el kell hintegetni tehát most 
a jó magot, s kezdeni a kezdetnél s meg nem 
szűnő gondozás által felnöveszteni a népben egy-
háza iránti ragaszkodását. A jól gondozott nyáj 
a nehéz viszonyok között is meg leszen óva az el-
zülléstől. De mindezt hamarjában előteremteni 
nem lehet. Egy ideig még sokat fogunk vesz-
teni, s ez az érzékeny veszteség mindaddig súj-
tani fog, míg egyértelemmel serény munkára nem 
ébredünk. Ámde annak nem jött még el az ideje, 
hogy a jövő felett kétségbe essünk. Több jel 
a r ra mutat, hogy a magyar protestantismusban 
sok egészséges irány mutatkozik, melyet tevé-
keny életre serkenteni a feladat. De a sokfelé 
való kapkodás, a kishitűség ós a türelmetlenség 
a még nem eléggé szilárd egyházi erőt hamar 
kimeríti s az így előidézett sikertelenség, csaló-
dást s közömbösséget von maga után. 



Ha látjuk, hogy a távolban áldásosán virág-
zik egy erőteljes szépen gondozott gyümölcsös, 
természetszerű azon óhajtásunk, hogy azt úgy, 
a hogy van, kertünkbe átplántáljuk : de az ide-
genben s tán más égalj alatt felnőtt fa nem 
fog új gyökeret verni, el kell tehát vetni a jó 
magot talajunkba s idővel fog az majd gyümöl-
csöt teremni a mi kertünkben is s akkor aztán 
meg lesz valósítva a belmisszió áldása, mint az 
igazi egyházi életnek koronája. 

Buzgó s folytonos »cura pastoralis« nélkül 
az egyház nem virágzik, de ezzel is a siker 
csak akkor biztos, ha töredelmes megalázkodás-
sal imákat bocsátunk Megváltónkhoz, hogy a rút 
önzés s a közönyösség bűneit távol tartsa egyhá-
zunktól és nemzetünktől. 

London, 1897. július 20-án. 
Ihika Tivadar. 

Gerhardt Pál s az evangélikus egyházi 
költészet. 

(Folytatás és vége.) 

5* Gerhardt forrása i . 

Gerhardtnak csak egy néhány tejesen eredeti dala 
van, a többiekben az alapeszme, alapgondolat kölcsönzött. 
Forrásaiul szolgáltak zsoltárok, szentírási helyek, szent 
Bernát hymnusai s Arndt János imádságai. De nemcsak 
a dalok alapgondolata van kölcsönözve, hanem az átdol-
gozás módja is hiányában van az eredetiségnek Luther 
dalai se eredetiek, tekintve alapgondolatukat, mégis, ha, 
Összehasonlítjuk őket forrásaikkal, teljesen új műként álla-
nak előttünk. Ott van pl. az »Erős várunk nekünk az 
Isten* kezdetű éneke; ki mondaná meg arról, hogy a 
46. zsoltár alapján készült? Gerhardt nem vette magának 

"azt a fáradságot, mint Luther, hogy forrását áttanulmá-
nyozza, átgondolja s egészen mást alkosson belőle, ő meg-
tartotta a gondolatmenetet s csak a külső alakot változ-
tatta meg, a mi által dalai nagy hasonlatosságot nyernek 
a reformátusoknál templomi énekekúl használt zsoltárok-
nál templomi énekekúl használt zsoltárokhoz. Állításom 
rögtön szembetűnő lesz, ha az »Ich bin ein Gast aur 
Erden« kezdetű dalát az alapját képező 119. zsoltárral 
összehasonlítjuk. 

Azonban mind a mellett, hogy Gerhardt dalai nél-
külözik ez eredetiséget, mégis gyöngyeit képezik egyházi 
költészetünknek, s megérdemlik, hogy Luther dalai mellé 
állítassanak. 

6. P á r h u z a m Gerhardt és Luther közt . 

A két költő sok sajátságra nézve megegyezik egy-
mással. Mendkettejök költeményeiben kifejezésre jut az 
erős, rendületlen hit. Isten képezi az alapkövet, melyre 
örömben és bánatban építenek;ő az a Szikla, a melyhez 
menekülnek, ha az élet hullámai megsemmisüléssel fenyege-

tik reményeik hajóját. Mindegvikök görcsösen ragaszko-
dik a keresztyén vallástételhez, s dalaik valódi érzésről 
mély meggyőződésről tanúskodnak. S költeményeik nyelve 
is hasonlít egymáshoz. Mindketten a nép nyelvén dalol-
nak s nem volna könnyű megállapítani, melyikök juttatta 
azt jobban érvényre s melyikök nemesítette azt jobban. 

Ha azonban a két költőnek sok rokon vonása van, 
sokban különböznek is egymástól. Luther sokkal komo-
lyabb s nyelve kifejezése gondolatainak teljesen megfelelő. 
Gerhardt kedélye lágyabb Lutherénél, s dalai a hang 
lágyságát tekintve sokkal magasabban állnak Lutherénél. 
Luther gondolatai mélyek s ezért sokkal nehezebben ért-
hetők meg Gerhardtéinál, melyek világosak, egyszerűek 
s az emlékezetbe könnyen belevésődök. A két költő fel-
fogási módjában is nagy a különbség. Luther egyre csak 
zivatart és vihart lát, Gerhardt pedig állandó derült eget. 
Luther mindig csak az egyházra gondol, mely sok ínséget 
szenved, s melyért íárad és küzd, Gerhardt pedig csak 
az emberei foglalkozik, a kivel szívesen megosztja a bajt 
és örömöt egyaránt. 

7. Gerhardt d a l a i n a k a lakja . 

Gerhardt különféle alakban írta dalait. A versmérték 
és strófaszerkezetet részint más költőktől, részint a nép-
től vette át, részint pedig saját maga alkotta. Megegyező 
tulajdonságuk, hogy midnyájan könnyen énekelhetők s ez 
a körülmény is nagyon elősegítette, hogy a nép előtt köz-
kedveltekké váltak, s a német népnél egyesek valódi nép-
dalokká lettek. Nyelvök mesterkéletlen, egyszerű s mégis 
csinos és ízléses s arról tesz bizonyságot, hogy Gerhardt 
birtokában volt kora magasabb költői műveltségének s 
össze tudta kötni a szépet a népiessel. S nem legkisebb 
érdeme, hogy az egyházi dalt visszavezette azon népies 
hanghoz, melyet Luther megszólaltatott, s hogy az egyházi 
dal nyelvét, kifejezését, rhythmusát és alakját megneme-
sítette. 

8. A dalok ke le tkezése . 

Kétségtelen, hogy Gerhardt a saját életét énekli meg 
dalaiban, s hogy a saját örömeinek és bajainak akar 
bennök kifejezést adni. Hogy azonban egyik másik dalá-
ban a nagy közönség elé akarta volna vinni a saját 
ügyes-bajos dolgait, azt határozottan tagadnunk kell. Pedig 
volt idő, mikor ezt sokan feltételezték róla, tévútra vezet-
tetve, a »Befiehl du deine Wege« és az »Ist Gott für 
mich so treue* kezdetű gyönyörű dalai által. Mindkettő 
nagyon alkalmas arra, hogy belőlük Gerhardtnak a válasz-
tófejedelemmel való feszült viszonyát s ebből származó 
kellemetlenségeit kiolvassuk. 

Az előbbinek 10. versében u. i. ezt írja a költő: 
»Kein Hunger und kein Dürsten, Nicht Armuth oder Pein, 
Kein Zorn der grossen Fürsten Soll mir zur Hindrung 
sein.« Ha azonban tekintetbe veszszük, hogy Gerhardt ezen 
dala 1664-ben Crüger: Praxis Pietatis Melica című ének-
gyűjteményében jelent meg először s ennélfogva 1664 ele-
jén, ^vaj^- tal4n még 1663-ban irattathatott önként meg-



semmisül a feltevés, hogy a fentebbi szavak a választó-
fejedelemre vonatkoznak. Ekkor u. i. még nem élesedett 
ki a választófejedelem és Gerhardt közt a viszály annyira, 
hogy Gerhardt állása fenyegetve lett volna; 1664-ben ada-
tott ki csak az a rendelet, mely miatt Gerhardt 1667-ben 
megvált a hivatalától. E mellett bizonyít az is, hogy 
Gerhardt nem egy, hanem több fejedelemről szól. Való-
színű, hogy Gerhardt a Szentírásból vette a kifejezést, s 
a földi anyagi hatalmakat akarta vele megjelelni, melyek 
az Isten országával folytonos harcot folytatnak. 

9. A dalok megje lenése , kiadások. 

Alig jelentek meg Gerhardt dalai, már is közkincsévé 
lettek a német népnek S hogy ezekké lettek, ebben nagy 
érdeme van dallamaiknak. E dallamok részben kölcsön-
zöttek, részben eredetiek. Az eredeti dallamok szerzői 
Criiger J. zeneigazgató a berlini Nicola-templomnál (1598 
—1662), az első német zeneszerző, a ki ^világosan és 
mindenkinek érthetően írt művészetének legkülönbözőbb 
ágairól*, s utóda Ebeling János György (1620—1676), 
később tanár a stettini gimnáziumban. Néhány dallamot 
Hintze Jakab, berlini zeneszerző írt. 

Gerhardt legtöbb dala még életében megjelent' a 
fentebb említett énekgyűjteményben, Crüger: Praxis Pieta-
tis Melica-jában. Néhány dala felvétetett a Runge-féle 
énekeskönyvbe 1653, Müller Henrik énekeskönyvébe 1659 
és a drezdai énekeskönyvbe 1656. Dalainak első nagyobb, 
de nem teljes gyűjteménye 1667-ben jelent meg Ebeling 
J. Gy. kiadásában s a kiadó hathangú dallamokat csatolt 
a költeményekhez. Ezt a kiadást még néhány követte, 
ugyancsak Ebeling szerkesztésében. Néhány év múlva, 
1707-ben dr. Fenstking Ján. Henrik, superintendens új 
kiadást rendezett a szerző hátramaradt kéziratai alpján, 
a mely 1717-ben s 1723 újra megjelent. 1708-ban Treuner 
Ján. Fülöp, ev. lelkész adta ki Gerhardt dalait, melyet 
1827-ben az Olshausen és Lancizolle tanárok által szer-
kesztett teljes kiadás követett. Egyéb hiányos kiadásoktól 
eltekintve, újabb kiadások közül megemlítést érdemelnek 
Langbecker E. C. G. (Leben u. Lieder von P. Gerhardt 
1841; hiányoznak az alkalmi dalok); Backman (Geistl. 
Lieder Gerhardts 1866); Wackernagel; 0. Schultz (Geistl. 
Andackten in 120 Liedern 1869); Gvedecke (Gedichte 
Gerhardts 1877) K. Gerok (Gestl Lieder Gerhardts, 1890). 

10. Gerhardt dalai az egyházban. 

Gerhardt dalai nagyon hamar meghonosodtak a prot. 
énekeskönyvekben. Rendszerint 1649-et tekintik annak az 
évnek, melyben a dalok az énekeskönyvekben megjelentek 
s az evang. egyház közkincsévé lettek. S dalai, az alkal-
miakat leszámítva, egytől egyig helyet kértek maguknak 
vagy az egyik, vagy a másik énekeskönyvben. Később 
csak a szebb dalok tartották meg helyöket, ezek azonban 
ma is, megjelenésök után harmádfélszáz év múlva, ugyan-
oly áhítattal énekeltetnek. S a mint e dalok nemcsak az 
evang. egyház kizárólagos tulajdona maradtak meg. hanem 
más vallásfelekezetek énekeskönyveibe is felvétettek, úgy 

nem maradtak meg Német ország határai között sem-
Sok közülök más nyelvre is lefordíttatott, s ma is sok 
költő akad, kik Gerhardthoz mennek tanulni s a helyett, 
hogy újat, eredetit alkotnának, az ő dalai lefordításával 
foglalkoznak. 

A német énekeskönyvekben mai nap körülbeül 30— 
40 Gerhardt-féle dallal találkozunk. A württembergi énekes-
könyv, mely egyike a legjobbaknak, 36 Gerhardt-féle dalt 
foglal magában. 

Azonban az összes dalok nagyon megváltoztatott 
alakot mutatnak fel. Csaknem kivétel nélkül meg vannak 
csonkítva, több versszak hiányzik s az ekként előállott 
következetlenség és értelmetlenség mesterségesen van ellen-
súlyozva. Ez az eljárás azonban talán még menthető, 
mivel egyik-másik dal túlságosan hosszú s ez okból tem-
plomi használatra nem egészen alkasmas, megbocsáthatat-
lan azonban, hogy az énekeskönyvek összeállítói egyes 
kifejezéseket is kifogásoltak s kérlelhetetlenül eltávolítottak, 
másokkal helyettesítvén őket, mi által egyes versszakok 
egészen kivetkőztek eredeti alakjukból, Ez a megnyirbálás 
és úgy nevezett javítás nem újabb keletű. Langbecker azt 
írja róla idézett munkájában: »Gerhardt dalai évtized-
ről évtizedre mind jobban eltünedeztek az egyházi énekes-
könyvekből. Ha az egyik vagy másikban maradt is meg 
egynéhány, a hitetlenség és lapos rationalismus oly ruhába 
öltöztette őket, a mely megfosztotta erejöktől s a felismer-
hetetlenségig elcsúfította*. 

S ha igaza van Langbeckernek német énekesköny-
veket illetőleg, kétszeresen igaza van a magyar énekes-
könyveket tekintve. Gerhardt nálunk is szívesen látott 
vendég volt. Dalai korán meghonosodtak egyházainkban, 
s ha magyar közönségünk nem ismerte is meg mind-
annyit, mégis elég szép számmal lettek azok hozzánk átül-
tetve. Sartorius Jánosnak Vittenbergában 1730-ban meg-
jelent »Lelki Óra« című énekgyűjteménye két dalt hoz 
Gerhardtól, a »Most nyugosznak az erdők« és az > Ébredj 
fel szivem s vigadj« kezdetűeket. Mindkettő hű fordítás 
akar lenni, a fordító azonban nagyon küzd a formával 
s képtelen egy kis lendületességet hozni munkájába. Az 
utóbbi egy versszakkal hoszabb is az eredetinél. 

A »Zengedező Mennyei Kar* 1748-ban megjelent 
kiadása egy dalt hoz Gerhardtól, a »Most nyugosznak az 
erdők* kezdetűt. A fordítás csekély eltéréssel megegyezik 
Sartoriuséval. A két év múlva, 1750-ben, megjelent »Uj 
Zengedező Mennyei Kar« már 22 dalát hozza Gerhardt-
nak s ugyanennyi foglal helyet az 1760-ki kiadásban is. 
Ezek a következők: 

1. Miért akarnál kinn állni. (Warum willst du draus-
sen stehen.) 

2. Óh miként fogadjalak. (Wie soll ich dich emp-
fangen.) 

3. Én lelkem, hogyne tapsolnék. (Fröhlich soll mein 
Herze springen.) 

4. Jer, meniünk imádsággal. (Nun lasst uns gehn 
und treten.) 
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5. Óh fő teljes sebekkel. (0 Haupt voll Blut und 
Wunden.) 

6. Világ, im itt életed. (0 Welt, sieh hier dein Leben.) 
7. Örüljön, ki előbb búra. (Sei Fröhlich alles weit 

und breit.) 
8. Atya Isten, adjad kérünk. (Gott Vater, sende deinen 

Geist.) 
9. Óh legédesebb örömünk. (0 du allersüsste Freude.) 
10. Én szivem, miért gondolnád. (Weg mein Herz 

mit den Gedanken.) 
11. Hogyne dicsérném az Istent. (Sollt ich meinem 

Gott nicbt singen.) 
12. Bizzad minden utadat. (Befiehl du deine Wege.) 
13. Uram, hogy minden én dolgom. (Ich weiss mein 

Gott, dass all mein.) 
14. Oh Jézus, szép világosság. (0 Jezu Christ, mein 

schönstes Licht.) 
15. Isten szives tanácsára. (Ich hab in Gottes Herz 

und sinn.) 
16. Légy csendes szivvel és békével. (Gib dich zu-

frieden und sei stille.) 
17. Én lelkem, mire csüggedsz el. (Warum sollt ich 

mich denn grámen.) 
18. Ezt érdemlem Isten ellen. (Ich habs verdient, 

was will ich doch.) 
19. Istenhez emelkedjél. (Schwing dich auf zu dei-

nem Gott.) 
20. No én lelkem énekelj. (Du meine Seele, singé.) 
21. Ébredj fel szivem, vigadj. (Wach auf mein Herz 

und singé.) 
22. Most nyugosznak az erdők. (Nun ruhen alle 

Wálder.) 
Szőnyi Benjámin 1762. megjelent »Szentek hegedűje* 

című gyűjteményében nem találtam Gerhadt-féle dalt, csak 
a 105. sz. nóta (Levetkezéskor) és a 39. sz. nóta (Az 
Istennek a természetben levő munkáiról hasonlítanak Ger-
hardtnak a »Nun ruhen alle Wálder«, illetve a >Geh aus 
mein Herz u. suche Freud* kezdetű dalaihoz. A magyar 
dalok gondolatmenete csaknem lépésről lépésre megfelel 
Gerhardt dalai gondolatmenetének, a miért is szabad 
átdolgozásoknak kell őket tartanunk. 

Az »Uj Zengedező M. kar«-ban megjelent Gerhardt-
féle dalok közül az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 16. 
17. és 21. sorszámúak fel vannak véve a Dunántúli ev. 
énekeskönyvbe, a 2. 11. és 16. sorszámnak a Győri ev. 
énekeskönyvbe. A fordítás általában véve gyarló, a kifeje-
zések prózaiak, a szöveg pedig nagyrészt meg van cson-
kítva, úgy hogy arra a gondolatra kell jönnünk, hogy az 
ismeretlen fordítók több jóakarattal bírtak mint költői 
tehetséggel. 

Mind a mellett sajnálnunk kell, hogy csak ily kevés 
Gerhardt-féle dal találta meg hozzánk az utat, mert a 
gyarló fordítás dacára is hasonlíthatatlanul értékesebbek 
egyidejű egyházi dalainknál. Csak találomra kell egyet 
kiválasztanunk Szőnyi Benjámin dalai közül, hogy az 

ellentét szembeszökő legyen. Ott van mindjárt a 27. dal 
11. verse, hol a szerző így dalol: 

Vajha oly hív volnék, mint Izsák, 
Mint Abednégó, Sidrák, Misák, 
Híven szolgálok Jákobbal, 
A nyavalyát tűröm Jobbal. 
Célom József tisztasága 
És a Mózes jámborsága. 

S ilyen banalitások rakásszámra vannak a gyűjte-
ményben! 

Hogy az enekeskönyveinkben található Gerhardt-féle 
dalok száma idővel fogyni vagy növekedni fog-e, ki tudná 
azt megmondani; hogy azonban még évszázadok múlva 
is található lesz bennök Gerhardt-féle dal, az csaknem 
biztosra vehető. Mert jöjjön bár a miénknél még sokkal 
materialisabb kor, beszéljen bár az ember is és nagy 
része vállvonogatva az Istenről, a vallásról és egyházról; 
a kegyesség érzete soha se hal ki teljesen a szivekből, 
s mindig lesznek hivő lelkek, kik nagy örömmel s élve-
zettel fogják Gerhardtot olvasni. S bizonyára csak javára 
válnék a világnak s az emberiségnek, ha a költő nemes 
gondolatait minden ember képes volna megérteni és mél-
tányolni! 

Adorján Ferencz. 

I S K O L A Ü G Y . 
Tanitókáplánság és káplánszükség. 

Visszhang a »Néhány szó«-ra. 

Legifj. Szász Béla úr e Lap 29. számában, a már 
kerületünkben is tagadhatatlanul fellépett káplánszükség-
hez szól »néhány szót« s e bajnak gyógyszerét a tanító-
káplánságok megszüntetésében leli fel. 

Lássuk, vájjon hathatós volna-e a cikkíró úr által 
ajánlott orvosság. 

A kérdést úgy állítja fel cikkíró úr, hogy a lelkész-
tanárok, nevelők és tanítókáplánok közül melyik tesz leg-
kevesebb szolgálatot egyházunknak? S erre egész határo-
zottan kimondja, hogy a tanítókáplán. 

Az állítás kissé merész. Az egyháznak szerintem 
sokkal inkább ^veteményes kertje« a népiskola, mint akár 
a középiskola, akár néhány főúri család A népiskolai 
oktatás vallásos szellemére kell tehát az egyháznak súlyt 
fektetni; itt kell megvetni a vallásos nevelés alapját, (ha 
a családban nem nyerte meg azt a növendék), itt kell 
fejleszteni az egyház iránti szeretetet, a hol a gyermek 
kedélye legfogékonyabb a vallás igazságainak befogadására. 
Ha a gyermek a népiskolában igaz vallásos nevelésben 
részesült, nem vesz rajta erőt oly könnyen a hitközö-
nyösség, még ha a középiskolában nem lelkésztanárok 
vezetése mellett tanul is tovább. 

De hát, mint cikkíró úr mondja, »ő úgy hallotta, 
hogy a tanítókáplánok iskolái nagyon sok kívánni valót 
hagynak hátra«. Azt pedig, hogy az egyháziasságra, a 



hittan tanítására nagyobb gondot tudnának fordítani, ő 
legalább is nem hiszi. 

Nem állítom, hogy minden tanítókáplán iskolája 
kifogástalan volna ; de hogy a tanítókáplánok nagy része 
becsülettel megállja helyét, s hogy a legutolsó tanítókáp-
lán is jobban, vagy legalább is úgy megfelel kötelességé-
nek, mint a tanítók legnagyobb része, azt merem állítani. 
Hogy nem »gyakorlati* tanítók, az igaz; de vájjon a 
képezdéből kikerült tanítók azok-e? A gyakorlatot nem 
lehet elméletben megtanulni; az a néhány óra pedig, mit 
a tanító-képezdészek a gyakorlóiskolában töltenek, édes-
kevés arra, hogy azáltal mindjárt jó gyakorlati tanítókká 
legyenek. A gyakorlatot az élet adja meg, több esztendei 
foglalkozás az iskolában, az képezi a jó gyakorlati tanító-
kat; a mint, nem gondolnám, hogy akadjon oly tanító, aki 
a képezdéből kilépve, már is el merné mondani magáról, 
hogy ő jó gyakorlati tanító. 

A mit pedig Szász B. úr nem hisz, az nagyon is 
elhihető. Egy tanítókáplán, a ki képzettségénél fogva a 
vallási dolgokban szélesebb lát körrel bír, nagyobb gondot 
is tud fordítani az egy háziasságra, a hittan tanítására. 
Avagy, ha ez nem áll, miért hangoztatják sokan, hogy 
a vallástanítást ki kell venni a tanítók kezéből s a lel-
készekre bízni? 

De mondjuk, hogy a tanítókáplán nem felel meg 
hivatásának, s minthogy amúgy is káplánszükség van, 
meg kell szüntetni a tanítókáplánságokat. Honnan vesznek 
ez esetben az egyházak tanítókat? Hiszen a tanítóhiány 
sokkal nagyobb, mint a káplánhiány. Csupán a f.-baranyai 
egyházmegyében jelenleg 12 tanítói állás üres s hiába 
fordulnak az egyházak bárhova is, nem tudnak tanítót 
kapni; s ha kapnak is, nem sok köszönet van benne, mert 
nem válogathatván, ama bizonyos pélbabeszéd szerint kell 
eljárniok, s örülniök, ha akármilyen is akad. 

De azt feleli talán Szász Béla úr, hogy a tanító-
kápláni fizetések mind elérik a 400—500 sőt 600 frtot, 
ily fizetésre pedig mindenesetre kapnak az egyházak taní-
tót is. Eltekintve attól, hogy a vállalkozó tanítók helye 
ismét betöltésre vár, vájjon méltányos eljárás volna-e, ha 
a kerület, ama mindössze nem sok tanítókápláni állást, 
mely bár a tanítás terhével jár, de mégis valamennyire 
tisztességes existenciát nyújt a theologiáról kikerült s telje-
sen magára utalt fiatal embernek, beszüntetné? 

De lássuk, vájjon megszüntetné-e a tanítókáplánsá-
gok eltörlése a káplánhiányt? Ezt meg már én nem hiszem. 
Mert a következmény az lenne, hogy káplánjainknak még 
nagyobb % ~ r a sietne »egyházunknak jobban használni*; 
s a jobb fizetésű tanári pályára lépne át inkább, mintsem 
hogy 80 frtos káplánságban nyomorogjon. De hát Szász 
Béla úr szerint ez csak örvendetes volna, mert ott egyhá-
zunknak többet használnának, mint mikor tanítókáplánok 
voltak. Mert a középiskoláinkban fellépett egyháziatlanság-
nak, a lelkésztanárok számának apadása az oka. »Taná-
rok kerülnek be középiskoláinkba*, mondja cikkíró úr, 
»kiknek fogalmuk sincs arról, mi a protestantismus, és 
nem is lehet, mert nem abban nőttek fel*. Csudálatos! 

hiszen ők még lelkésztanárok vezetése mellett tanulhattak 
a középiskolákban: S mégsem látszik meg rajtok a lelkész-
tanárok buzgósága? De nem is ennek az áldozatai ők, 
hanem a középiskoláinkban annyira alhanyagolt, hiányos 
vallástanításnak. Az az oka középiskoláink egyháziatlan-
ságának, hogy a vallástanítás teljesen háttérbe szorul, 
csak mint melléktárgy szerepel, s mint ilyen, sok tanár 
részéről bizonyos kicsinylésben, hogy ne mondjam, lené-
zésben részesül. Tudok oly tanárokról, a kik e kicsinylés-
nek, lenézésnek tanulóik előtt nyiltan is kifejezést adtak, 
pedig azok véletlenül épen lelkész jellegű tanárok voltak. 

Míg theol. akadémiáink népesek voltak, s káplán-
jaink fölös számmal, teljes készséggel bocsáthatta egyhá-
zunk középiskoláink rendelkezésére theologiát végzett s 
nélkülözhető embereit. De ma már, midőn minden emberre 
szüksége van egyházunknak, hogy a gyülekezetek pásztor 
nélkül, s azok kicsinyei oktatás nélkül ne maradjanak, 
nem nyújthat segédkezet ahhoz, hogy anyagi áldozatokkal 
pappá képzett embereit tanári pályára bocsássa át. A 
káplánszükséget első sorban az évről-évre szaporodó címze-
tes káplánok tényleges alkalmazása által kell megszüntetni. 

Egyébiránt ha valamit el kellene törölni, úgy el kell 
törölni egyházunk egyik legszerencsétlenebb intézményét, 
a káplánságot; e végből meg kell alkotni a lelkészi nyug-
díjintézetet, a nagy egyházakban megfelelő számú rendes 
lelkészi állást szervezni, akkor remélhetjük, hogy theol. 
akadémiáink ismét megnépesednek, és talán kerül hallga-
tóik közül lelkész-jellegű tanár is. 

Egy felsőbaranyai káplán. 

T Á R C A . 

A nő a családban és a társadalomban. 
(Folytatása és vége.) 

De ha így áll a dolog, hol kezdjük akkor vizsgáló-
dásunkat? A kérdés nem könnyű, de mindazáltal — úgy 
tetszik nekem — a feleleten nem kell hosszasan gondol-
koznunk. Mert mivel kezdhetnénk megfelelőbben tárgyalá-
sunkat, mint azon áldással, melyet az »édes anyádnak 
köszönünk? Bizonyára őt illeti az elsőséggel való meg-
tiszteltetés ! 

»Az anya térdén formálódik a lehető legszebb a 
világon: a fenkölt lelkű férfiú s a nemes nő. A jó nevelés-
ben részesült, finom érzelmű s tiszta lelkületű lányka, mint 
anya, gyermekeit a saját lelkére fogja formálni, mi a 
világnak a legmagasztosabb művészete* (J. de Maistre). 

Az őskori Róma piacainak egyikén egy emlékoszlop 
állott. Az emberek sürögve jártak fel s alá a tágas téren, 
vagy napi munkájuk után látva szelték azt minden irány-
ban. Nem egyszer történt, hogy az emlékoszlop mellett 
elhaladva, egy pillanatra megállottak, vagy menés közben 
feltekintve az oszlopra, hallgatag főbólintással adtak kife-
jezést a feletti tetszésüknek, mit azon láttak. Az oszlopon 
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e felírás volt olvasható: »A Gracchusok anyjának*. A 
hálás nép ékesen szóló hódolata a nemes Gornelia em-
léke iránt. 

Cornelia kora özvegységre jutva, nagyon nehéz fel-
adattal állott szemben. Támasz nélkül, egyedül kellett fiait 
nevelnie s előkészítenie az életre s az életküzdelemre. 
Miként töltötte be feladatát? Öreg és ifjú bizonyságot tehet 
arról, mert mindenki előtt ismeretes ama hősies bátorság 
és önfeláldozás, melyekkel Tiberius- és Cajus testvérek 
küzdöttek a nép érdekeiért. A nép hálával élvezte amaz 
áldásokat, melyeket a testvérpár által szerzett előjogok 
eredményeztek s a két Gracchusnak nevét ezrek emleget-
ték a legnagyobb tisztelettel. Az ő tettök élő emlékezetben 
maradt s a nép büszke volt a jog és igazság eme két 
fenkölt lelkű harcosára. Az emlékoszlopot mindazáltul, Cor-
nelia, a hős anya emlékének szentelték Róma fiai, mint-
kogy a két hős törekvésében ama magasztos odaadásnak 
gyümölcseit szemlélték, melylyel ő feladatát betöltötte s 
mert jól tudták, hogy a hősies bátorságot, hűséget, az 
igazságérzetet s a nép iránti nagy szeretetet amaz őran-
gyal plántálta az ifjú szivekbe s ápolta ottan féltő gond-
dal, a ki azoknak zsenge ifjúságát anyai szeretetével be-
árnyazta s lépéseik felett őrködött. 

Azon idő óta nem szokás a női erény s az anyai 
szeretet iránt ily módon is elismeréssel adózni, de ha 
valaki tenni akarná, mily sok anya számíthatna feltétlen 
joggal egy-egy nép hálájának ilynemű megnyilatkozására! 

És közöttünk is ki ciZj cl ki szivében nem emelt 
volna, vagy nem emelne hálaoszlopot az édes anya mun-
kájának s azon áldásos befolyásnak, melyet az gyerme-
kére gyakorolt ? Valóban kinek köszönjük azt, hogy va-
gyunk s a mik vagyunk; kinek, hogy vannak megszentelt 
perceink s hogy keblünkben szent célokért való lelkesülés 
lángja ég; kinek köszönhetjük azt, hogy akárhányszor 
essünk is el, mindannyiszor ismét felkelünk s imát rebegő 
ajakkal teszünk vallomást arról, hogy halhatatlan vágy 
ösztönöz valami magasztos, valami tökéletes után!? . . . 
Bizony boldog az oly ember, a ki tudja s hálával ismeri 
el, hogy édes anyja iránti tartozását lerónia lehetetlen! 

Oly nagy az anya által gyakorolt befolyás, hogy 
szinte áltálános igazság érvényével bír az emberek közt 
ez a mondás: »Minden igazi nagy embernek nemes anyja 
volt,« Ha ezt az állítást általánosságban elfogadjuk, úgy 
bizonyítékokat nem igényelünk. És bár a benne rejlő igaz-
ságot — kimerítő argumentumok nélkül is — lehetetlen 
akárkinek is nem éreznie, mindazáltal, minthogy reám 
nézve mindenkoron rendkívül nagy vonzerővel bírt annak 
felmutatása, hogy miként vezeti s formálja az anya építő 
ereje gyermekének lelkét, lehetetlen néhány példa elől 
elzárkóznom. 

Ha a szives olvasó engedelmét erre nézve megnyer-
hetem, úgy figyelmét első sorban az ős Izrael szabadság-
hősének, Mózesnek alakjára kivánom irányítani s vizsgálat 
tárgyává tenni, a mint őt az Exodus szemeink elé állítja. 

Feltette-e már valaha valaki önmagának a kérdést, 
hogy mikép volt az lehetséges, hogy ez a férfiú az egyp-

tomi udvarnak összes élveit, a saját előjogait, helyzetét, 
kényelmes, nyugodt, biztos életét kilátásait, jövőjét; min-
dent, de mindent képes volt feláldozni Egyptom ama rab-
szolgáinak szabadságáért, kik tulajdonkép nem egyéb vol-
tak, mint egy makacs, zabolátlan, ellenszegülő tömeg ? 
Próbálta-e már valaki megfejtését adni ama figyelemre-
méltó jelenségnek, hogy ő aztán mily bámulatos odaadás-
sal vette kezébe ennek a népnek szellemi vezetését s 
hordozta éveken keresztül annak minden makacsságát, 
gúnyját, megvetését, balvéleményét, s hálátlanságát a nél-
kül, hogy csak egy pillanatra is elhanyagolta volna a fel-
adatot, melyet magára vállalt s feledve népének jövőjét, 
a maga jólétét kereste volna ? 

Ha nem, úgy keressük együtt a bibliai jellemkép 
magyarázatát. A Faraó fényes palotájának egyik félreeső 
szobájában találjuk a megfejtést. Ott ült heteken s hóna-
pokon keresztül egy nő, Izrael leánya, ölében egy játsza-
dozó kis gyermekkel. A gyermek Mózes, a Faraó leányá-
nak örökbefogadottja s a ki őt gondozta, Jochébed, a dajka, 
kiről az udvarnál senki sem tudta, hogy a gyermek anyja 
volna. Teljesen reá bízatván a kis gyermek nevelése; a 
legnagyobb odaadással igyekezett feladatának megfelelni. 
Csak ha a fejedelmi fényes termekben kívánták látni s 
csodálni a gyermeket, csak akkor bocsátotta ki azt karjai 
közül, különben még egy percre sem távozott mellőle. 
Gonddal kisérte annak játékát, megfigyelte gyermekies 
csacsogását s megértette, a mit az gőgicsélő ajakkal mon-
dott édes anyja keblén nyugodva. És minden estve, mielőtt 
nyugalomra tértek volna, a gyermek anyja oldalán térdelve 
imádkozék. Vájjon mi lehetett ez imának tartalma? Az 
író szelleme valami iiyesmire enged következtetni: »Uram, 
hálát adok neked, hogy ma is oltalmazál s minden szük-
ségest megadtál nekem. Kérlek, óh Uram, gondoskodásod-
dal végy körül engem mindenkoron ; tégy nagygyá és erőssé 
s cselekedd, hogy istenfélő és jó legyek. Áldd meg a Faraót 
és mindazokat, kik engem szeretnek; őrködjél Egyptom 
népe felett, de ne feledkezzél meg a szegény, elnyomott 
rabszolgákról sem!« A szavakat elmondotta ugyan anyja 
után a gyermek, de az egyes mondatoknak, különösen 
pedig az utolsó szavaknak értelmét kezdetben bizonyára 
nem tudta felfogni. De a mint lassanként mind inkább 
nagyobb és nagyobb lesz s jobban figyel dajkája elbeszé-
léseire, majd midőn sokszor hallja ama keserves szenvedés 
hü rajzolását, melynek az Egyptom kőbányáiban sínylődök 
ki voltak téve, végre mikor dajkája felfedi előtte, hogy ő 
mily közel áll a vérnek kötelékével ezen elnyomott nép-
hez : mindennapi imájának értelme egészen világos lesz 
előtte. A nő eléri célját; gyermeke nemcsak megérti őt, 
hanem osztozik is Izrael nehéz megpróbáltatása felett érzett 
mély gyászában. 

Ezt látva és tudva Jochébed, megnyugvással hagy-
hatta el gyermekét, hogy az most már részesüljön mind-
abban, a mit egy herceg nevelése csak megkívánhatott. 
Tanulás után a palota tágas, nagy kertjében játszott a 
gyermek, szolgákkal körülvéve, kik reá felügyeltek s figyel-
tek minden legkisebb mozdulatára, hogy szolgálhassanak 



neki. Megtörténhetett, hogy egyszerre csak félbenhagyva 
játékát s eldobva az értékes játékszert, sietett a kerítéshez, 
mely a palota kertjét a külvilágtól elválasztotta. Miért? 
Erős ostorcsattanás rezegtette meg a levegőt s távolról jövő 
durva szitok s nehéz sóhaj ütötte meg fülét . . . . A rács 
közt kitekintve, messziről látta hosszú sorban elvonulni 
Egyptom rabszolgáit, kiket kettenként összeláncolva, durva 
őrök hajtottak a kőbányákba, hol ostorcsapásokkal ösztö-
kélték őket erejöket meghaladó nehéz munkára, míg nem 
a teher önsúlya alatt eszméletlenül rogytak össze s terül-
tek el a durva talajon. Kik voltak azok, kik ott mené-
nek? Tán atyja, avagy testvére, vagy vérrokkona?! . . . 
Mindenesetre az ő népének fiai! A kis kezek erősen szorí-
tották a kerítés érzéketlen rácsozatát s a gyermek véresre 
harapta alsó ajakát csakhogy az önkénytelen felkiáltást 
visszatarthassa, érezvén, hogy kiáltania nem szabad, mert 
ez azonnal elárulná a keblében lefolyt érzelemvihart. De 
aztán egy ily napnak estéjén, midőn elrebegte volna gyer-
meki imáját: »Uram, tégy engem nag'ygyá és erőssé s 
cselekedd, hogy istenfélő és jó legyek!* bizonyára elfelej-
tett a Faraóért s az egyptomiakért könyörögni, hanem 
annál nagyobb bensőséggel és ifjú szivének teljéből mondotta 
el az utolsó sort: >és különösen ne feledkezzél el a rab-
igában sínylődő népről!* Az éjszaka magányos csendjében 
aztán tervek születnek, elhatározások érlelődnek, a gyer-
mek álmokat álmodik ébren. . . . 

Mikor aztán végre — igaz és istenfélő maradva — 
csakugyan nagygyá és erőssé lett, egy óriás erejével sza-
kította szét a rabláncokat, melyeket a zsarnok hatalom 
erős kézzel tartott összefogva és egy hosszú-hosszú, ke-
serves küzdelem után az új haza felé vezető úton fel-
hangzott Izreel fiainak ajkain a szabadságdal. Igen, Mózes 
szabadsághős, de hogy azzá lett és hogy nagy, megbe-
csülhetlen kincsek birtokosaivá tette népét, az mindenek-
előtt Jochébed műve, ki gyermeke szivében részvétet éb-
resztett az elnyomottak iránt s gonddal fejlesztette annak 
kedélyét, melyben később a jogérzetnek és szabadságsze-
retetnek általa elhintett magvai erőteljes csirába szökken-
tek, majd hatalmasan fejlődtek, végre adtak százszoros 
gyümölcsöt. 

Ei vagyok rá készülve, hogy igen sokan azt fogják 
mondani, hogy ez a Mózes kép csak az én képzeletemben él. 
Jó, de mindenesetre egy teljesen a biblia előadása alapján 
alkotott kép. mely félreismerhetetlenül azért teszi az anyát 
a Faraó által örökbefogadott gyermek dajkájává, mint-
hogy egyedül csak ennek befolyásában találta meg az 
alapját annak, hogy Mózes később az övéi ügyét szent köte-
lesség gyanánt tekintette. 

Az Exodus Mózes alakja egyébiránt napjainkban a 
kritika bonckésének műtéte alá kerül. Úgy lehet, a pa-
ciens többé nem épül fel, sőt esetleg épen a műtét kö-
vetkeztében mul ki. És ha a történeti Mózesből többé 
már mi sem látszik megtarthatónak. . . ? Nos hát akkor 
a kritikának még mindig lesz annyi elvennivalója, hogy 
a Mózes-* legenda * költője a korában szerzett tapaszta-
lata alapján egy megragadó képben örökítette meg az 

anya alkotó erejét, de csak egy parányit sem vehet el 
azon igazságtól, hogy ezen az úton és ily módon ezrek 
meg ezrek lettek valódi hősökké! 

Bonn. Kovács Kálmán. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
»Örök életnek beszéde*. Egyházi és temetési beszédek, írta Kecs-

keméti Ferenc II. és III. füzet. 

A szegény magyar theologiai irodalomnak csak egyet-
len ága gazdag. Az, a melyen az egyházi beszédek terem-
nek. Hanem ez is csak szegény-gazdag. Terem ugyan 
sokat, de a számmal nincs arányban a milyenség. Vagy 
a túlságos formalitás temeti el bennök az evangéliumot; 
vagy a túlságos moderneskedés vágya, világi tudományok 
különösen a természettaniak és filozófiák sallangjai szo-
rítják agyon az egyszerű, de fenséges bibliai lelket. Pedig 
mi volna egyéb az egyházi beszéd, mint kijelentett isteni 
(bibliai) igazságokról való tanúságtétel, minden hivők 
idvességére. Ez volt lényege az apostoli korban. Ez lett 
akkor is, mikor a scholastikus theologia élettelen merev-
ségétől s a középkori róm. katholicismus szertelen cifra-
ságaitól megtisztult a vallás és reformáció tüzében. 

Luther azt mondja: Az én legnagyobb tudományom, 
magyarázni az írást úgy, a mint van. S a megingott pápai 
trón mutatta, hogy ez hatalmas tudomány volt. Zwingli 
meg Kálvin egész könyveket magyaráznak egyfolytában 
hallgatóiknak. A kappelni csatatér vérrózsái, s a Sodo-
mából Sionra változott Genf tanúskodnak a mellett, hogy 
ez volt az a nyelv, melyet mindenki megért. 

Nem akarnak e sorok sem a homiletika, sem a vi-
lági tudományok kicsinylése lenni; mert ha valahol, úgy 
egyházi beszédben szükséges a logika s csak az az igazán 
jó pap, a ki holtig tanul! 

Kecskeméti beszédeit nem illetheti a fentebbiek közül 
egyik vád sem. Megadta a formának, a mi a formáé, a 
tudománynak, a mi tudományé; mindenekfelett pedig az 
evangéliumnak, a mi az evangéliumé. Beszédeiben az 
ige a kezdet, a központ és a vég. Ismeri, nem, tudja az 
írást. Járatos annak csoda-gazdag kincstárában, merít 
belőle dúsan, szabadon. Logika, tudomány mind csak 
arra szolgálnak nála, hogy általuk az igét láthatóbbá 
tegye. 

Exegesise világos, helyes. Egyáltalán nem tapasz-
taltam, hogy a gúnyolt orthodox volna. A szó igazi, nemes 
értelmében igaz hitű az ő írásmagyarázata. 

Gondolom azt is mondták már rá, hogy dogmatikus. 
Én ebből csak annyit láttam benne, hogy pl. a II. kötet-
beli beszédek többé-kevésbbé dogmatikus sorrendben köve-
tik egymást s bennök nem fél szerző az evangéliumi 
keresztyénség főigazságait képviselő tanokat tárgyalni. De 
kérdem, vájjon nem szükséges-e ez ? Kérdem, vájjon elő-
deink és atyáink, helytelenül cselekedtek-e, mikor, teszem 
fel, a Heidelbergi Kátét magyarázták és magyarázzák ? 

64 



Tapasztalásból mondhatom, hogy a gyülekezet szereti és 
erősíttetik általa. 

Inkább kifogás alá esik a II. kötet irálya. Van benne 
valami idegenszerű. Még pedig nemcsak az átdolgozott 
beszédekben, hanem az eredetiekben is. E kötet tartal-
mában is megérzik néhol Hoffacker, Bonnefon és Schoff-
nak a hatása az eredetiség rovására. Pl. a XVI., XVII. 
és XVIII. beszédekben. Ez a kifogás azonban egészen el-
esik a III. kötetnél, mely minden tekintetben jobb a máso-
diknál. 

Néhai való jó Csikay Imre bátyánk, kinek szerény-
sége bizony nem épen sejteté, hogy egyike vala legszé-
lesebb látkörű theologusainknak, kinek ítétete mindig szá-
mottevő volt, mikor már súlyos nyelvbaja miatt maga 
nem fungálhatott, gyakran mondogatta: nem tudnak már 
a mai papok halotti prédikációkat írni. S ha tehette, le 
is beszélte a híveket ennek tartásáról, nem kis örömére 
a káplán öcsém uraméknak. (Mi tagadás benne, én is ott 
voltam az örülök közt.) Kecskeméti kötete igen megcá-
folta volna az öreg urat, mely cáfolatnak ő örvendett volna 
legjobban. 

Igazi mintabeszédek ezek a III. kötet beszédei. 
Harminc darab halotti beszéd, s nincs közöttük kivetni 
való egy se. Szerkezet, tartalom, irály, hang, mind-mind 
kifogástalan szépek. Sohase olvastam jobb dolgokat e 
nemben. Nem okoskodik, nem ríkat, hanem beszél az ige 
erejével, melyben egyedül van vigasztalás. Textusai vál-
tozatossága mutatja, mennyire tudja a bibliát. 

Nem nyúl semmi szokásos frázishoz, nemes, vilá-
gos, meggyőző marad mindvégig. Látszik, hogy magán 
tapasztalta az írás áldásárasztó erejét. 

A tapasztalt kegyelemben való rendületlen hite az 
a sziklatalaj, melyre fel tud emelni minden hallgatót. Ha 
a practika theologia tanára volnék, ezeket állítanám 
mintabeszédekül növendékeim elé. 

Mindkét kötetnek közös jó tulajdona, mely őket a 
köznapiság színvonalán jóval túl emeli, az írásszerűség. 
Kecskeméti tanult és jó exegeta, a ki logikai formák ked-
veért soha fel nem áldozza a bibliai gondolatot. S ebben áll 
nagysága. Mert nem a gondolatalakzatok, hanem egyedül az 
ige idvezít. Abban van a léleknek ereje. S ha valaki épí-
teni akar, csakis az által építhet. Az ilyen beszédre mondta 
egy egyszerű hivő lélek: »Milyen különös, hogy én már 
oly sok szép tanítást hallottam, de mikor most haza me-
gyek, mind megtalálom a bibliában, a mit prédikálnak*. 
Kell-e ennél nagyobb dicséret, igazabb kritérium? A minő 
egyszerű a biblia gondolatmenete, olyan egyszerű a 
Kecskeméti beszédjeié is. Átlátszó, tiszta, úgy hogy egy-
szeri hallásra, egyszeri olvasásra tudja az ember. Nem is 
mondhatna mást, mint a mit mond, úgy érzi az ember, 
s ez a szónoklás művészete. 

Bárcsak ez az irány terjedne az egyházi beszéd-
irodalom terén, akkor talán nem aludnának híveink any-
nyit >intra et extra muros«. 

Budapest. Gergely Antal, 
ev. református lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
Az »Ev. sociális kongresszus* Németországban nem 

ugyan szorosabb értelemben vett egyházi jellegű, de mégis 
az egyházi érdekekkel a legszorosabban összefüggő egye-
sület, a melynek június 9 — 11. napján Lipcsében tartott 
értekezletéről e Lapokban már megemlékeztünk. Annak 
egyik főembere Naumann lelkész, ki a minap is arra a 
túlzásra ragadtatta magát, »hogy a socialistikus mozgalom-
nak a keresztyénség ellen emelt ama vádja, a mely sze-
rint annak személyes tulajdon-fogalma helytelen, sőt bizo-
nyos tekintetben veszélyes, jogosultnak mondható*. Ellen-
kezőleg a keresztyénség a személyes tulajdonnak legjobb 
ethikai méltatása és megszentelő ereje, mely a keresztyén 
személyiség fogalmából egészen természetszerűleg követ-
kezik. Különösen Wendt jenai tanár volt az, a ki a sze-
mélyes tulajdon fogalmát a lipcsei értekezleten a keresz-
tyénség szempontjából alaposan megvilágította. A keresz-
tyénség sem nem socialistikus, sem nem kommunistikus, 
hanem igenis sociális ethikai erő és hatalom, mely a ker. 
egyéniség fogalmának kiépítésével magának a társadalom-
nak gyökeres reformálását célozza az egész vonalon. A 
>sociális« és ^evangéliuminak* ethikai összekötő kapcsa 
az érzület s az indok a cselekedeteknél. Kár, hogy a lip-
csei értekezlet előadásai szem elől tévesztették e szem-
pontokat. A theol. előadás ugyan evang. körben mozgott, 
de nem érintette a praktikus sociális érdekeket, s viszont 
a praktikus sociális előadások nemzetgazdászati mederben 
mozogtak ugyan, de nélkülözték a sajátos evangéliumi 
jelleget. Korunk sociális kérdése csak vallásos-erkölcsi 
úton, a szegények és gazdagok világnézetének és életmód-
jának gyökeres megváltoztatása útján reformálható, a mi 
csakis az evang. keresztyénség alapján lehetséges. TJhlhorn 
apát »Katholicismus und Protestantismus gegenüber der 
socialen Frage* című müvében alaposan bebizonyította, 
hogy a két felekezet vallásos-erkölcsi világnézete teljesen 
ellentétes állásponton van a szabad személyiség, a család, 
a népnevelés, a szellemi és anyagi javak és feladatok, az 
alamizsna s a szeretetmunkásság felfogása tekintetében. 
A római egyházat nem az emberszeretet ethikai motívuma, 
hanem a maga világuralmi törekvéseinek erősítése vezeti 
a sociális kérdés megoldásában, mely szempontot figye-
lembe kellene vennie a ker. sociális értekezleteknek. A 
sociális kérdés csakis szellemi, erkölcsi eszközökkel oldható 
meg, a miért a kényszerrendszabályoknak alkalmazása 
akár a socialistikus elméletek megítélése, akár pedig a 
socialistikus gyakorlatok megszorítása tekintetében keser-
vesen bosszulja meg magát. 

A gyülekezési jog szabályozását a minap a porosz 
törvényhozás vette kezébe, a melynek a sociáldemokratia 
ellen irányuló novellája sok port vert föl az illetékes 
körökben. Beyschlag, a mi Perczelünkkel egyezőleg, úgy 
találja, hogy a kiskorúak kizárásánál meg kell állanunk 
a gyülekezési jog szabályozásában. Az egyesületi és gvü-



lekezési jog a polgári szabadság nélkülözhetlen darabja 
s a rendőri hatalom az általános emberi és népjog meg-
sértése nélkül azt nem korlátozhatja. A socialistikus tör-
vény drakonikus alkalmazása — mint azzal Puttkammer 
a felső házban dicsekedett — csak elkeseredést szül min-
denfelé s eredményre nem vezet. Hisz épen a sociálisztikus 
törvény drakonikus alkalmazásának kormányzata idejében 
311,000-ről 1.427,000-re emelkedett Poroszországban — 
a mint erre a »Magdeburger Zeitung* utalt — a sociál-
demokraták szavazóinak a száma. Mit ér az, feloszlatni 
az egyesületeket, hogy aztán más nevek és cégérek alatt 
az állami tekintély rovására újból feltámadjanak. Ha egy 
népgyűlésben egy izgató szót ejt ki valaki, mit ér az, ha 
annak kimondása után oszlatják fel rendőrileg a gyűlést. 
A szó kimondatott, s mindenki hallotta és hazaviszi azt. 
Tessék az izgatót elfogatni s eltávolítani, de miatta az 
egész gyűlést fel nem oszlatni A birói s nem a rendőri 
hatalom ítéljen felette. A szabad gyülekezési jog elemeihez 
tartozik az, hogy egy könnyelmű szóért egy egész egye-
sületet ne büntessünk. A rendőri intézkedések túlszigorú 
alkalmazása még soha jót nem eredményezett. 

Annyi azonban bizonyos, hogy a sociáldemokraHa 
a népélet egyik legveszedelmesebb betegsége, a melynek 
a mi magyar alföldünk parasztsocialismusa ethikailag és 
gazdaságilag végveszélylyel fenyeget bennünket. Rendőri 
eszközökkel azonban e betegség nem gyógyítható, s csakis 
a szabad és egészséges levegő annak is az egyetlen hat-
hatós gyógyszere. Nem törődtek a néppel — legfeljebb a 
választásoknál — a mi politikusaink, s nem gondoztuk 
azt egyházilag — ez a modern társadalmi bajnak forrása 
és eredete. Hagyjuk meg a sociáldemokraták szólássza-
badságát, de védjük meg a gyengét az erőssel szemben, 
erősítsük az ideális hatalmakban vetett hitet a népkörök-
ben, s szerezzünk érvényt az állam tekintélyének, s akkor 
socialistikus törvény nélkül is el fog hangzani a sociál-
demokrata népbolondítók üres szava a pusztában! Az 
egyházban pedig az evangelizáció útján építsük meg az 
Isten országát az egyénekben és a társadalomban egy-
aránt, mert a keresztyénség a legnagyobb sociális erő és 
hatalom. 

Lám milyen áldásos sociális erőt fejt ki az ev. ke-
resztyénség a Gusztáv Adolf-egyesület szeretetművében! 
Ennek szásztartományi fiókja június 22. és 23. napján a 
klasszikus Wittenberg városában tartotta rendes évi köz-
gyűlését. 14 ezer markot osztott ki szegény gyülekezetek 
között. Nagyobbára osztrák-német gyülekezetek részesültek 
nagyobb segélyben. Az egyesület magasztos müvét ismertető 
előadást tartott Quandt és Kömeclce superintendens és Witte 
pfortai tanár, az »Ev. Bund* ismert lelkes harcosa. A gyű-
lésen egy erdélyi szász atyánkfia is megjelent keseregni 
Herrfurt dékán személyében. A mi e fiókegyesület mult 
évi finánciális oldalát illeti, úgy a helyi egyesületek 32 ezer, 
10 nőegylet 8 ezer s reformátiói kollekták címén 6500 már-
kot gyűjtöttek. Hagyományokban 8 ezer márk folyt be. 
Mint tudósításunk megjegyzi: mindössze 54 ezer mark 
volt Gusztáv Adolf-egyleti czélokra fordítható. Annyit még 

egyetlenegy évben sem gyűjtöttek össze a szász tartomány-
egyházban. 

S ugyancsak ilyen felemelő képet nyújt az óhatho-
liJcu-olc egyházi élete. Gyülekezeteket szerveznek, templo-
mokat iskolákat építenek, cura pastorálist gyakorolnak, s 
erősödnek befelé és kifelé egyaránt. Mesebeszéd tehát az 
ókatholicismusnak ultramontán holttányilvánítása. Weber 
püspök minden tekintetben méltó utódja Reinkensnek, ki 
mindenütt ott található, ha az ókath. hit és egyházi élet 
erősítéséről van szó. Reinkens püspök emlékére 26 ezer 
mark folyt be a hívek önkénytes adakozásából, s ugyan-
csak nagy ünnepélyt rendeztek Schultenalc, a nagyhírű 
német kanonistának 70-ik születésnapja alkalmából. Ausz-
triában is terjed és izmosodik ez életre való kath. reform-
mozgalom. Warnsdorfban 10 ezernél, Bécsben 2500-nál 
több ma már az ókatholikusok száma. Svájcban Herzog 
püspök gondozza az ókath. egyház ügyeit, míg Olaszország-
ban Campello gróf buzgólkodik az evang. jellegű katholi-
cismus kiépítésében. S ugyancsak örvendetes jelenségekről 
tudósítanak a lapok az amerikai ókatholieismus terjedéséről. 

Ez egyházi gyakorlati mozgolódásoknak minden tekin-
tetben az irodalmi élet is megfelel. Stubenvoll »Heidenthum 
im Christenthum« című forrásmüvét »Religion und Aber-
glaube* című művével gazdagította. Az »Altkath. Volks-
blatt* szerkesztője: Dr. Mdzer tanár Bonnban egy alapos 
philos. monographiát írt »Unsterblichkeit auf Grundlage 
der Schöpfungslehre« címmel. Götz Cyrill és Mathód szláv 
apostoloknak kritikai történetét írta meg. Becses forrásai 
az ókath. reformmozgalomnak Weber és Herzog püspökök-
nek koronkénti pásztorlevelei, a melyekhez méltán csatla-
kozik Schultz újabb kiadású nagy müve: »Die Macht der 
röm. Bischöfe über Fürsten, Lánder, Völker und Indivi-
duen« címmel. 

Napjainkban az ókath. sajtó élénken tárgyalja a 
görög-orthodox s főleg az orosz egyházzal való uniónak 
a kérdését. Az egyesülés alapjai az őskeresztyén zsinati 
határozatok s az episkopális szervezet. E tekintetben a 
luzerni kongresszus 1892. kijelentette, hogy »a ker. emberre 
csakis a Krisztus tana, nem pedig valamely theologiai tan-
vélemény, vagy úgynevezett kegyes traditionális nézet a 
kötelező*. Ezeket az egyesítési törekvéseket legújabban egy 
Ehosis nevű athénei tanár megtámadta s a bvzanci ortho-
doxiának ismert ósdi falai közé r e j t ő z ö t t . Sajnáljuk a jelen-
séget különösen Görögországban, a melynek athenei theol. 
fakultásán újabban a német egyetemeken tanult tanárok 
szabadelvűbb s békülékenyebb theologiát tanítanak. Az 
orthodox formulák holt mechanismusa alakította át teme-
tővé a keleti katholicismust. Az ókatholieismus e tekin-
tetben is életelevenenebb felfogásnak hódol. így Weber 
püspök legközelebbi pásztorlevele az őskeresztyén chris-
tologiai dogmát tárgyalván, Krisztusnak emberi személyi-
ségében »az istenség teljességének hordozóját* látja, a 
miből következik, hogy »Krisztus az örök szeretet absolut. 
kijelentése*. Ennek megfejtése pedig a ker. gondolkozás 
örök teladata! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 
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R É G I S É G E K . 

A dunántúli ág. hitv. ev. egyház 1596-diki 
hittanának előszava s a eoneordiát aláírt 

papok névsora. 
(Folytatás és vége.) 

Ha azt mondja, hogy ő nem látta azokat, a kiket 
reánk kiáltott (a minthogy nem is látta), hanem csak hal-
lotta olyantúl-e, kinek szava hihető, vagy pedig csak valami 
csél-csap hazug embertől? Ha azt mondja, hogy szava 
meghihető embertől hallotta, azt feleljük, hogy nem igazat 
mond, mert azt mondja Salamon: 1 A hazugságot az igaz 
ember gyűlöli. Ha pedig hazug és csalárd embertül mondja, 
hogy hallotta, elhiszszük, sőt magunk is valljuk, mert Sala-
mon is velünk tartja és így szól: 2 a hamis tanú és csél-
csap ember szól hazugságokat. Ezt nem tagadhatja Beythe 
István, mert lelkiismerete sem hagy tagadást neki tenni, 
azért mit mondjunk mi ő felőle? csak azt, a mit Salamon 
mond: 3 A gonosz ember enged az álnok nyelvnek, és a 
csalárd, a hazug ajakaknak. Hát gonosz és család ember 
Beythe István, mert ő engedett ezeknek. S mind vagyon 
dolga? megjelenti szent Pál (Róm. 1.) s azt mondja, hogy 
Istennek gyülölségében vagyon ő, mikor így szól: Detrac-
tores Deo sunt odibiles. Sőt még emberséges emberek 
előtt is utálatossá lett az, mint Salamon írja, így szólván: 
Abominatio hominum detractor. Ebből fejelse ki, ha lehet 
magát Beythe István. 

De míg ebben foglalatoskodik, ismét azt kérdjük 
tőle, mind e világ előtt: miért cselekedte ez utálatos 
szitkoknak reánk kiáltását? Nem reményijük, hogy azt 
mondja, hogy haragjából és reánk való bosszankodásábúl 
cselekedte volna, de ha azt mondja, tudja, mit mond Krisz-
tus: * omnis qui irascitur fratri suo, reuserit judicio. 
Azért emlékezzék meg amaz bölcs Sirach intésérül: 5 ne 
légy gyors a haragra, mert a bolondok kebelében nyug-
szik a harag. Ha pedig fordítja szavát s azt kezdi mon-
dani, hogy azért cselekedte, mert igazak, a kiket szólt és 
mert gyűlöli a mi tisztátalanságunkat, noha Istennel bi-
zonyítunk, hogy hazúg, mindazáltal az egész emberi nem-
zetiségnek romlott voltát magunkban ismervén, azt módjuk 
a szent Ésaiás prófétával egyetemben: 6 tisztátalanokká 
lettünk mi mindnyájan és mint a hószámos asszonyi állat 
nak (Károlyi Gáspár fordítása szerint: megfertőztetett) 
ruhája, olyan minden mi igazságunk. Mert nincs senki 
igaz,7 nincs értelmes, nincs Isten kereső.8 Mindnyájan 
elhanyatlottanak és haszontalanokká lettenek, nincs, ki jót 
cselekednék, nincsen csak egy is.9 De azért a bölcs Sirachal 
mi intünk tégedet Beythe István,10 ne utáld meg az ő bű-
neitől eltérő embert, se szemére ne hányjad azokat, hanem 
megemlékezzél, hogy mindnyájan a romlottság alatt vagyunk. 
Mert valamely napon megtér az istentelen az ő istentelen-
ségéből, azt mondja Ezékiel,11 hogy nem árt neki az isten 
telensége. Sőt erre is intjük, hogy gondolkodjék Istennek 
ama mondásárúi, melyet Ésaiás ír, mikor így szól:1 2 A 
kik azt mondják, menj el tőlem és ne közelíts hozzám, 
mert tisztátalan vagy, ezek füstté lesznek az én haragom-
ban és mind napestig égő tűzzé. Ebbűl is lássa mint 
fejtőzhetik ki, mert bizony feje fölött a sulyok, mért 
nem érzi ? 

1 Prov. 13. — 2 Prov. 14. — 3 Prov. 17. — 4 Math. 5. — 
6 Eccl. 7. — fi Eza. 64. — 7 Széljegyzeten1: Róm. 3. — 8 U. o. 
Psal. 13. - 8 U. o. Psal. 62. — 10 Ü. o. Eccl. 5. — 11 U. o. 
Ezek. 33. — 12 U. o. Esa. 65. 

Végezetre miért hogy Cicero azt mondja: 1 Carere 
debet ornni unitio qui in altutn paratus est dicere: azt 
kérdjük, ha azt tartotta-e maga felől a mit Cicero mond, 
mikor minket hazugsággal terhelni igyekezett. Ha azt 
mondja, hogy nem, hát miért hágta által az emberiségnek 
határát? Miért nem emlékezett meg arról, a mit Isten 
Ésaiás prófétiájában mond,2 ne féljetek az embereknek 
gyalázatjátúl és az ő káromlásukról ne tegyetek (Károlyi 
ford. szerint és azoknak szidalmukért kétségbe ne essetek). 
Mert mint a ruházatot, úgy eszi meg őket a moly. Ha 
pedig a Cicero mondása szerint valónak ítélte magát 
lenni ebbeli cselekedetében, tehát mi bátran képmutató-
nak merjük Beythe Istvánt mondani Hieronymussal, ki 
így szól : 3 Hypocrita est qui aliud est et ahud simulat. 
Mert az ő maga felől való ítéletét cselekedeti tanúsítja. 
Bár többrűl ne, hanem csak szegény Kálmán deák dolgá-
ról (kit. kezével ölt meg) gondolkodjék is, szemetet talál 
Beythe István a maga háza előtt is, csak győzzön söpörni, ge-
rendát talál a maga szemében is, csak vethesse ki. 4 Képmu-
tató Beythe vesd ki előbb agerendát a tennen szemedbűi, s 
akkor aztán inkább ki látod vetni a szálkát a te feleba-
rátod szemébűi Ha veszed tőlünk Beythe István, tehát 
a bölcs Sirachal jódra igyekezvén, intünk:5 ne fueris 
hypocrita in conspectu hominum et non scandalizeris 
in labiis tuis: Atfende in illis ne forte cadas; et adducas 
animae pax in honorationem et revelet, Deus absconsa 
tua et in medio Synagogae elidat te, quoniam accessisti 
maligni ad dominum et cor tuum plénum est dolo et 
fallacia. Mert a te jövendő állapotod felől így szól Jób: 6 

A képmutatónak öröme csak egy szempillantásig vagyon. 
Ha mint az égig felemelkedik is az ő kevélysége és feje 
a felhőket éri is, mint egy szemét végre elvész, és akkik 
őtet az előtt látták azt mondják: hol vagyon? mint az 
elrepülő álom, nem találtatik meg, elmúlik, mint az éjjeli 
látás. A szem, mely őtet látta az előtt, nem látja többül, 
sem többül, nem nézi őtet az ő helye. Az ő fiai szegény-
séggel törettetnek meg. és az ő kezei megadják néki az 
ő fájdalmát. Az ő tetemei ifjúságának vétkeivel telnek be, 
és a porban vele alusznak. 

De az Isten ítéletére hagyjuk mi a Beythe István 
cselekedetit. És noha mindezeket méltán s igazán is, ugyan 
teljes megrázattatott és kifolyó mértékkel önthetnénk visz-
sza az ő kebelébe, mind azáltal nem cselekeszszük, hogy 
bosszúállóknak ne ítéltessünk, követvén a bölcs Salamon 
intését, ki azt mondja:7 nemond azt, ami t velem csele-
kedett, én is úgy cselekszem vele és megfizetek minden-
nek az ő cselekedete szerint. Hanem Istenünkre bizzuk 
mi a bosszúállást.8 mert tudjuk ki mondta azt: mea est 
ultio et ego retribuam.9 

Immár ti Uraságtokra fordítjuk szónkat. S ha ti 
Uraságtok ugyan valóba(«) kívánja megérteni az okát, a 
reánk kiáltott sok utálatos szitkoknak. Szent Pállal egye-
temben azt mondjuk,10 hogy azért munkálkozunk és szi-
dalmaztatunk, mert bizunk az élő Istenben, a ki minden 
embereknek s kiváltképen az igazaknak idvezítője. Szent 
Jánosnak 11 amaz írását is példa szerint magunkra alkal-
maztatván. a hol azt mondja: propter quid occidit AbeP 
quia opera ejus erant maligna fratrem autem justa; azt 
mondja, hogy a mi Káinunk is azért üldöz bennünket, 
mert az ő cselekedetei rakvák álnoksággal, a mi hitünk 
pedig, tudományunk és vallásunk — miértbogy Isten igé-
jéből vétetett — igaz. 

1 U. o. Cicero in oratione contra Sallust. — 2 Ésai. 51. — 
3 Hieron. Gap. 22. — 4 ÍJ. o. Math. 7. — 5 U. o. Eccl. 1. — 6 Szél-
jegyzeten: Job 20. — 7 U. o. Prou. 24. — 8 U. o. Deut. 32. — 
9 Heb. 10. — 10 U. o. 1. Tim. 4. — 11 U. o. 1. Joh. 3. 



Hogy pedig merő igazság legyen az, a miért mi 
üldöztetünk, kergettetünk és szidalmaztatunk, a mi követ-
kezendő vallásunk megjelenti, melybe(w) mindazt megírtuk, 
mi legyen a mi hitünk, tudományunk és vallásunk azok 
íelől az artikulusok felől, kikről vetekedés támadott, s 
mind pedig azt, minemű értelmeket és vélekedéseket nem 
javaihatunk, ügy az azon artikulusok felől lelkiismeretünk 
nek nagy sérelme nélkül. 

Üraságtoknak azért mégis alázatosan könyörgünk, 
hogy mindezeket Uraságtok isteni feleimmel tekintse meg 
és az igazságnak ilyen üldözését ne szenvedje, hanem 
inkább az evangéliumnak tőlünk hirdettetett igazságát ol-
talmazza és annak üldözőit, a jó és tisztességes hírnek, 
névnek gyalázóival egyetemben távoztassa, melyre a bölcs 
Salamon is inti Uraságtokat s egyebeket is így szólván: 1 

Cum detractoribus ne commissecaris quoniam repente 
consurget perditio eorum. 

Mi pedig noha gyaláztatunk, noha szidalmaztatunk 
üldöztetünk és kergettetünk, mindazáltal elegendőnek tart-
juk magunknak a Krisztusnak ama vigasztalását: 2 boldo-
gok vagytok, mikor átkoznak titeket, üldöznek és minden 
gonosz szót szólnak ellenetek az emberek, hazudván én 
érettem. Örüljetek és vigadozzatok, mert nagy a ti jutal-
matok mennyeknek országában. Uraságtokat immár Isten-
nek ajánlván, minden jókat és az igazságban való állha-
tatos megmaradást kívánunk Üraságtoknak. Mert tudjuk, 
hogy a ki mind halálig hűségben marad, annak adatik 
az örök életnek koronája.3 

Az örök midenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak, dicsőséges szent atytva szenteljen meg minket az 
ő szent igéjének, igasságában és azt a drága kincset tartsa 
meg nékünk és a mi maradékunknak, hogy abbúl bősé-
ges gyümölcsöt teremtsünk az örök életre. Amen«. 

Ezen bevezetés után következik a tulajdonképeni hittan, 
az ágostai hitvallás értelme szerint, melynek ismertetését 
más alkalomra hagyván fenn, közlöm a Concordiát alá-
írt papok névsorát, mely eddig is oly sok nézeteltérésre 
adott alkalmat, csak azt jegyezvén még meg; hogy a ne-
vek eredetiben nincsenek sorszámmal ellátva. 

»Sequuntur nomina eorum, qui libro Concordiae, 
in eodemque contentae buic Epitomae, praemisso solenni 
iuramento Anno 1596. subscripserunt: 

Joannes Reczes Senior. 
Georgius Tokoitch Senior. 
Stephanus Klazekouitth Senior. 
Leonhardus Widos Senior. 

5. Georgius Muraközi. 
Ambrosius Jazkay. 
Gregorius Karoly. 
Emericus Papay. 
Andreas Budens. 

10. Georgius Koztolani. 
Mathias Musich. 
Joannes Perich. 
Joannes Ruber. 
Stephanus Kelemenouich. 

15. Emericus Tetheny. 
Dániel Tetheny. 
Gregorius Pithyraeus. 
Joannes Soos. 
Joachimus Styber. 

20. Michael Renkoczy. 
Georgius Z. Georguolgi. 
Joannes Kreűtterer. 
Joannes Algerus. 

1 Széljegyzeten: Prou. 24. — 2 Math. 5. — 3 U. o. Apoc. 2. 

Joannes Sarlapaur. 
25. Andreas Cheke. 

Georgius Lynduxus. 
Joannes Dyanouich. 
Renedictus Pyrus. 
Nicolaus Liubetich. 

30. Stephanus Cornarinus. 
Mattheus Kenezy. 
Ambrosius Poliani. 
Joannes Zeremteny. 
Joannes Kola. 

35. Joannes Somogi. 
Joannes Körmendi. 
Martinus Kazdagh. 
Andreas Roytoki. 
Emericus Papai. 

40. Joannes Chepreghius. 
Stephanus Körmendi. 
Basilius Franck. 
Matthias Letenie Zgeorgi. 
Petrus Papai. 

45. Michael Rusa. 
Lucas Transylvauus. 
Ambrosius Samariai. 
Vitus Altemnarckter. 
Adamus Metzlerus. 

50. Joannes Cziczak. 
Anthonius Juany. 
Michael Parthos. 
Franciscus Zennyensi. 
Gregorius Saghodi. 

55. Paulus Heghedüs. 
Michael F. Keresztúri. 
Joannes Foris. 
Jakobus Talabor. 
Caspar Belechych. 

60. Stephanus Berdoczi. 
Georgius Tsebenich. 
Nicolaus Jaghodich. 
Michael Zuonarich. 
Martinus Rheeius. 

65. Stephanus Chepreghinus. 
Laurentius Steinhackerus. 
Georgius Z. Miklósi. 
Basilius Tompor. 
Cbristophorus Felixerus. 

70. Joannes Mallo. 
Stephanus Magyarinus. 
Basilius Kűzoghinus. 
Nicolaus Anchneforeus. 
Andreas Beöthe de Kű. 

75. Gregorius Miskoczi. 
Ambrosius Hegy Szerdahelinus. 
Matteus Vegh Baraniay. 
Petrus Kornari: Qui postulante Ecclesia iurans et 

ipse Zakony in aedibus parochialibus in peculiare Char-
tam (quam et hodie apud fratrem nostrum Dominum 
Johannem Rheces depositam habemus) propria manu de 
verbo ad verbum hoc modo consignavit. 

Ego Petrus Chapi aliter Comari hactenus minister 
Ecclesiasticus Zakoniensis, juro per Deum conditorern 
coeli et terrae et Christum eius Spiritum Sanctum : quod 
subscripturus sum scriptis Prophetarum et Apostolorum 
ac Symbolis illustribus, nempe Apostolico, Niceno et Atha-
nasy, ac Augustanae Confessioni, imo toti libro formuláé 
Concordiae, quia haec consentiunt cum Orthodoxa doc-
trina a temporibus Apostolorum propagata. Et si nunc 



subscriberem libro Concordiae tamen into nequaquam 
velle, de articulis controversis ab eo recedere. 

Quia liber concordiae hic habét simplicem sensum, 
seu intellectum, de coena Domini, de persona Christi, de 
Gomunicatione Idiomatum seu de proprietatibus humani 
corporis, de liberó arbitrio, de Praedestinatione. Rursus 
contradico omnibus haeresibus Sacramentatiorurn, Ana-
baptistarum, Papistarum, et cunctis pugnantibus cum prae-
dicta doctrina aulhentica. 

Hoc vei certe simili Juramento praemisso subscrip-
serunt et praecedentes omnes, licet praedictus Petrus 
Chirapi post habito hoc juramento ad pristinum suum 
vomitum per enormem apostatiam redierit.« 

Ezzel van bezárva a Concordiae Formulá-t 1596-ban 
aláírt papok érdekes névsora. 

Közli Thúry Etele, 
vámosi reform, lelkész. 

IRODALOM. 
** Megjelent a »Protestáns Pap« című lap XVIII. 

évfolyamának 7-ik száma Lágler Sándor és Kálmán Dezső 
szerkesztésében Kölesden, következő tartalommal: Fohász, 
Halász Margit. — Egy falusi pap gondolatai. — Az aratás 
ünnepén, e. b. Kupai Dénestől. — Fegyverviselés és sze-
szes italok, e. b. Fejes Györgytől. — Izsák és fiai, Föld-
váry Lászlótól. — Vallásos órák, Ladányitól. — Koporsó 
mellett, Sántha Károlytól. — Törvények és rendeletek 
tára, Kund Samutól. — Irodalom. — Vegyes. — Pap-
választások. — Halálozások. — A lapra előfizethetni a szer-
kesztőknél egy évre 4 frttal, félévre 2 írttal, negyedévre 
1 frttal. — Kaphatók még régibb évfolyamokból teljes 
példányok, a mult évfolyamból azonban az 1., 2., és 3-ik 
számok teljesen elfogytak. 

E G Y H Á Z . 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerületi »Egyházi 
Értekezlet« tagjaihoz és barátjaihoz. Szeretett hitroko-
nok! Az Egyházi Értekezlet megalakítása óta ez lesz a 
3-ik közgyűlés. A váradi közgyűlés (1895.) óta elvesztette 
Értekezletünk nagybuzgóságú egyházi elnökét is, Lukács 
Ödönt, így az alelnökökre maradt a közgyűlés előkészí-
tésének nem könnyű tiszte. A 3-ik közgyűlés folyó évi 
szeptember 21-kén Szatmáron tartatik meg az ottani 
testvér egyház áldozatkész meghívása folytán; azon vidék 
középpontján, mely a reformáció első szervező zsinatjait 
látta; azon városban, mely a reformáció egyik ősi bástyája 
volt; s tömérdek viszontagságok után is, nagy múltjához 
hiven, óriás erővel küzd mind a mai napig, hogy az evan-
gélium világa tiszta fényben ragyogjon, hasonlítva Mózes 
csipke bokrához, mely ég, de meg nem emésztetik. (II. Móz. 
3, 2.) A szatmári közgyűlés történelmi fontosságú leend. 
Mert hivatva lesz — lejárván a három évi megbízatás 
— az értekezletet egészen újra szervezni: elnökök, alel-
nökök, jegyzők, pénztárnok és a 10 tagú választmány 
újólag választása által, ezek kezeibe tevén le az Értekez-
let tovább fejlesztését. Épen azért hathatósan kérjük az 
Értekezlet minden tagjait és barátjait, hogy mennél na-
gyobb számmal jelenjenek meg, új tagokat is megnyerni 
törekedvén. Az áldozatkész szatmári testvér egyház vendé-

geiként fogadja a megjelenőket, e végre felkérjük a köz-
gyűlésre eljövő hitrokonainkat, hogy érkezésok idejét a 
szatmári egyház egyik tevékeny lelkészénél nt. Tabajdi 
Lajos úrnak folyó évi szeptember l-ig bejelenteni szíves-
kedjenek. Az elöértehezlet szeptember 20-án délután négy 
órakor tartatik az egyház tanácstermében, mely előérte-
kezletre a nagy választmány tagjait meghívjuk, az álta-
lános tisztújítás előkészítése végett. Másnap a közgyűlés 
megalakítja a tisztikart, választmányt, meghallgatja a köz-
érdekű felolvasásokat s hozza határozatait. A testvéri 
érülközés által fokozzuk egymás buzgalmát! Társadalmi 
tényezővé úgy válhatik ez új intézmény, az Értekezlet, 
ha mennél számosabban csatlakoznak ahhoz az egész 
kerület minden vidékéről. Czél: >a keresztyén hitélet fej-
lesztése, az áldozatkészség fokozása*, ha a mostani pár 
száz tag száma megtízszereződnék tízszerte annyit tehet-
nénk. Egyházunk erősítését közös erővel, minden tényező 
bevonásával érhetjük el a szabad tevékenység és verseny 
korszakában, ezt kell munkálni. Az apostolok cselekedetei 
alapították meg az egyházat, apostoli cselekedetek által 
tartható az fenn ma is. Apostolokká az apostolok hite tehet. 
Adja az Úr, a mi Atyánk, e hitnek ajándékát mindnyá-
junknak, hogy lehessenek a keresztyének >világító csilla-
gok a világon«. (Filipp. 2, 15.) A váradi közgyűlés és 
a nagy választmány debreceni gyűlése határozata és meg-
bízása folytán meghívjuk a szeretett lelkészi és világi tago-
kat, tanárokat, hitrokonainkat a szatmári közgyűlésre. A 
tanácskozási rendet mellékeljük. Fel tehát szeretett hit-
rokonok, az Értekezlet minden barátjai, jó akarói! Sere-
geljünk egybe az Ur nevében. A Szent Lélek hassa át a 
hívek szivét, mozgassa akaratát! 

Az Értekezlet tanácskozási rendje. Szeptember 
21-én délelőtt nyolc órakor isteni tisztelet a szatmári ref. 
templomban, prédikátor Széli Kálmán, nagy-szalontai espe-
res. Délelőtt 10 órakor közgyűlés a városház dísztermében 
a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó beszéd 
A tisztikar lemondása. 2. Elnökök, tisztikar és választ-
mány választása. 3. »A diakonusi intézményről«, előadó 
Garzó Gyula gyomai lelkész. 4. »A magyar ref. egyház 
anyagi ügyeinek rendezése«, bizottsági javaslat. 5. »A 
lelkészképzésről*, bizottsági javaslat. 6. »A lelkipásztori 
gond régi kipróbált eszközeiről*, felolvasás Gergely Károly 
nagy-bányai lelkésztől. 7. »A prot. felső leánynevelés ügye 
és érdeke Szatmáron, különösen egy ott létesítendő női 
tanítóképezdéről.* Előadó Tabajdi Lajos. 8. Jelentés a 
pénztár állásáról. 9. Dr. Barta Béla indítványa. Egyéb 
indítványok. Ezeket megelőzőleg: Szeptember 20-án dél-
után négy órakor eioértekezlet, a nagy választmány ülése, 
az egyház tanácstermében. Simonffy Imre, kir. tanácsos, 
világi elnök. Balogh Ferencz, hittanár, egyházi alelnök. 

X Az egyházi fegyelem szigorítására irányuló 
törekvés látszik ki abból a határozatból, melyet az orhai 
ref. egyházmegye közgyűlése hozott: »Tekintettel arra, 
hogy a polgári házasság s azzal kapcsolatos törvények 
életbeléptetése után mindenik feletkezet szigorúan gondos-
kodik arról, hogy hívei között az egy háziasságot, a val-
lásos szertartások tiszteletét, igénybe vételét stb. biztosítsa, 
csak mi veszszük e dolgot, lágymelegen: mondja ki az 
egyházmegyei közgyűlés, hogy: 1. ha találkoznék olyan, 
a ki akár hanyagságból, akár közönyösségből s még inkább 
tüntetésből, avagy megvetésből az egyházi esketést elmel-
lőzné, az ilyen egyén: a) semmi egyházi tisztségre nem 
választható; b) keresztszülőnek el nem fogadható; c) halál 
esetén a harangozás, egyházi szertartás a maga és kis-



korú gyermekei részére csak 10 írtnak az egyház pénz-
tárába lefizetése után teljesítendő. 2. Ha a keresztelést 
mulasztja el valaki gyermekére nézve, az ilyen gyermek 
az egyház tagjának nem tekinthető s vele szemben mint 
pogány nyal jár el az egyház*. Kétségtelen, hogy a meg-
lazult fegyelmet egyházunkban szigorítanunk kell. De ebben 
a legnagyobb óvatosságra van szükség. Az orbai indítvány 
figyelemre méltó s érdemes rá, hogy a lelkészi és egyházi 
értekezletek behatólag megvitassák. 

Bizonyára mystificatio az az állítólagos körlevél, 
melyet mi nem láttunk, de a mely a titkos és nyilt ultra-
montán lapokat bejárta s különböző kommentálásban ré-
szesült. Mi bár nem hiszünk valóságában, érdekességénél 
fogva közöljük a hírt, a mint a napilapokban olvastuk : 
»Egy körlevél indul útra az ág. hitv. ev. szegény lelké-
szekhez, körülbelől a következő tartalommal: »Segíts ön-
magadon® ! Ez annyival is szükségesebb a szegény lelké-
szekre nézve, a kik eléggé észrevehették, hogy a püspökök, 
felügyelők és a gazdagabb lelkészek, úgy a papi fizetés 
rendezését és lelkészi választások szabályozásánál, mint 
az egyetemes nyugdíjintézet megállapításánál, csak a maguk 
érdekeit tartják irgalmatlanul szem előtt, azt prédikálván 
a szegény lelkészeknek: »keressétek az Isten országát*, 
hogy nekünk annál több jusson a földi országból! Ha a 
köriratot az ág. h ev. lelkészek többsége aláírja, egy 
bizottság a kormányhoz kérvényt fog felterjeszteni, a mely-
ben az ág. hitv ev. lelkészek számára az államosítás azon 
esetben kérelmeztetik, ha kormány belegyezik, hogy: í. az 
eddigi autonomia csonkíttatlanul a szabad választással 
együtt fentartatik, azon kivétellel, hogy a jelölési jog az 
államra száll át. 2. Ha a lelkészi fizetés minimuma ezer 
írtban állapíttatik meg. 3. Ha a korpótlékról és a lelké-
szek nyugdíjazásáról megfelelőleg gondoskodva lesz. stb. 
Végül az autonómiáról még az van megjegyezve, hogy 
az szép szó; de eddigelé sem a nép, sem a szegény lel-
készek nem élvezték az autonómiának üdvösségét; az 
autonomia csak ürügyül szolgált a gazdagabb és magasabb 
rangú lelkészek érdekének«. 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon augusztus 
30-án a volt 111-ad évesek részére rendkívüli javító vizs-
gálat tartatik, melyre az érdekeltek ezen az úton is fel-
hivatnak. I. A volt Il-od évesek az alapvizsgálatot szep-
tember 7-ig napján fogják letenni; a ki ekkor le nem 
teszi, a Ill-ad évre fel nem vehető s intézeti jótétemény-
ben nem részesülhet. 2. A volt Ill-ad évesek a tanító-
képesítési vizsgálatot Nagy-Kőrösön a tanító-képezdében 
szeptember 1. s következő napjain teszik le, jelentkezze-
nek ott a képezde igazgatójánál. 3. Az 1897/98. iskolai 
év szeptember 8-án délelőtt 9 órakor nyittatik meg a 
nagy teremben; az előadások szeptember 9-én délelőtt 
8 órakor kezdődnek; a convictusi kosztozás pedig szep-
tember 8-án délben nyílik meg. 4. A rendes javító és 

pótvizsgálatok szeptember 7-ik napján tartatnak; a kik 
akkor le nem teszik, be nem iratkozhatnak s intézeti jóté-
teményekre s így convictusra sem számíthatnak. 5. A régi 
növendékek beiratkozása s az újak anyakönyvezése szept. 
8-án lesz, a mikor minden növendék 1 korona gyámegye-
sületi járulékot, a törvénykönyvért 10 krt és új növendék 
2 frt beiratási díjat fizet az igazgatónál. 6. Az újonnan 
belépő növendékek a felvételért és jótéteményekért való 
folyamodványaikat szeptember 6- án délig adják be az 
igazgatóhoz (Kálvin-tér 7.); a később érkező folyamodvá-
nyok a jótétemények kiosztásánál nem vétetnek tekintetbe. 
Régi növendékeknek nem kell folyamodni. 7. Az akadé-
mia növendékei ingyen lakást, fűtést, kiszolgálást és ünnepi 
legaciót, a convictusban pedig legalább féldíjért (havonként 
8 frt) ebédet és vacsorát kapnak. .Jeles tanulók ingyenes 
convictusra számíthatnak. 8. Dunamelléki lelkészek főis-
kolában tanuló fiai, a mennyiben a theologusoktól hely 
marad, ingyen lakást kaphatnak az internátusban. A fűté-
sért és kiszolgálásért azonban havonként 2 frtot fizetnek. 
Ezért is az igazgatóhoz kell folyamodni, 9. A bennlakó 
növendékek ágyneműről s annak mosásáról maguk tartoz-
nak gondoskodni. — Szőts Farkas, igazgató-tanár. 

A rozsnyói ágost. hitv. evang. internátussal 
egybekötött leányiskolában a bennlakó növendékek 
egész évi 220 frtért teljes ellátásban részesülnek. Lelké-
szek és tanítók leányai pedig 170 frt évi díjért vétetnek 
fel. Ezen összegben az ellátás, tandíj és orvosdíj is ben-
foglaltatik. A kötelezett tárgyakon kívül csekély díjazásért 
a francia nyelvben és zongorázásban is részesülhetnek. 
Az internátust az igazgatónő vezeti, ki az intézeti épület-
ben lakik, négy szintén bennlakó tanítónő és egy német 
nevelőnő segédkezése mellett. Az internátusba való fel-
vétel céljából bármikor lehet jelentkezni, kellő tájékozás 
céljából azonban célszerű augusztus 20 ig beiratkozni. A 
jövő tanévben a beiratások szeptember 6-án kezdődnek. 
Részletes felvilágosítást, vagy iskolai »értesítő«-t megke-
resésre szívesen ad az igazgatóság. 

Az aszódi bennlakással összekötött ev. polgári 
leányiskolában a 80 bennlakó növendékre berendezett 
hely közül csak kevés a betöltetlen. Figyelmeztetjük 
azért az érdekelt szülőket, hogy leányaikat mielőbb és 
minden esetre augusztus első felében az intézet igazgató-
ságánál bejelenteni siessenek. Az évi díj (tandíj és teljes 
ellátásért 10 hónapra 250 frt.) Lelkészek, tanítók gyer-
mekei részére 200 frt. Bővebb felvilágosítást az intézet 
igazgatósága Aszódon (Pestmegye) ad. 

A »Tolnai reformált egyházmegyei néptanító-
egyesület « évi rendes közgyűlését f. évi augusztus hó 
17-én d. e. 10 órakor Pilisen tartja, melyre az egylet 
tagjai s a tanügy iránt érdeklődők tisztelettel meghivat-
nak. Tárgy. 1. Ima és Pap István lelkész-elnök meg-
nyitója. 2. Tisztújítás. 3. Vida Ferenc felolvasása. 4. Je-
lentés a pénztár állapotáról. 5. Müller Imre felolvasása. 
6. Jelentés a könyvtár állapotáról. 7. Indítványok. Kelt 
Madocsán, 1897. évi július hó 25-én. Fazekas Pál, t. e. 
főjegyző. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Lapunk szerkesztője, Szőts 

Farkas, par hétre fürdőbe utazott; a szerkesztésben Haypál 
Benő budai ref. lelkész helyettesíti. — Az abaúji egyház-
megyében hatvanöt érvényes szavazat közül 53 szava-
zattal Idrányi Ferenc h.-büdi lelkész és tanácsbiró az 
egyházmegye esperesévé választatott. 

* Az arad-békési esperesség Korén Pál esperes 
és Zsilinszky Mihály felügyelő elnöklete alatt tartotta ez 
évi közgyűlését. A felügyelő elnöki megnyitója nagy hatást 
keltett. Azt hangsúlyozta, hogy az a jelenség, hogy a sociá-
lismus és a felekezetnélküliség az Alföldön a magyar pro-
testánsok között a legerősebb, a vallásos gondozás hiá-
nyosságából származik. Sürgeti, hogy a nép lelkiéletével 
jobban és többet foglalkozzanak a hivatottak. Korén esperes 
évi jelentésének szomorú része volt az, melyben 130 lélek 
kitérését tudatja. S feltűnő, hogy a kitértek mind magya-
rok. A németség híven és szilárdan megáll a hite mellett: 
gyermekeit el nem ígéri, el nem keresztelteti, házasulóit 
hűségesen templomi esküvőre küldi. 

Pályázati hirdetés. 
A debreceni ev. ref. tanítóképző-intézetben újonnan 

szervezett ének- és zenetanári állomásra. 
Ez állomás javadalmazása: 1200 frt törzsfizetés, 

400 frt lakáspénz, öt izben 100 frt ötödéves korpótlék. 
A megválasztandó nyugdíjára nézve az országos közép-
iskolai tanári nyugdíjintézet jogosult és kötelezett tagja. 

Kötelessége lesz a tanítóképző-intézet mind a négy 
osztályában, hetenként 24 órán, az egyházi világi és össz-
hangzatos éneklés, továbbá a zongora, orgona és hegedű 
elméleti és gyakorlati tanítása. 

Erre az állomásra oly ev. ref. vallású ének - és zene-
tanárok pályázhatnak, kik oklevelöket az országos zene-
akadémián nyerték. 

A keresztlevéllel, közép és felső iskolai tanulmá-
nyokról, esetleg eddigi szolgálatról szóló, valamint orvosi 
bizonyítványnyal és oklevéllel felszerelt pályázati kérvé-
nyek a tiszántúli ev ref. püspöki hivatalhoz f . évi szep-
tember hó 20-ig napjáig adandók be. 

Debrecen, 1897. évi július 23-án. 

Kiss Áron, 
2—2 tiszántúli ev. ref. püspök, 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett máramaros-szigeti ev. ref. 

főgimnáziumnál a németny elv-bölcsészeti tanszék betölté-
sére ezennel pályázat hirdettetik. 

A tanszék javadalmazása ez idő szerint még évi 
1100 frt törzsfizetés és 200 frt lakbér, ez azonban az 

újabban megkötött államszerződés folytán már a legköze-
lebbi jövőben 100 frt évi fizetéssel, 50 frt lakbérrel és 
100 frt ötödéves korpótlék jogosultsággal növekedni fog. 

A tanszék betöltése a nmélt. m. kir. vall. és közokt. 
miniszter úr hatáskörébe tartozik, miért is a pályázók 
felhívatnak, hogy a nm. minisztériumhoz címzett folya-
modványákat keresztlevelükkel, végzett tanulmányaikat, 
tanári képesítésüket, eddigi szolgálatukat, egészségi álla-
potukat és védkötelezettségüket igazoló okmányaikkal együtt 
1897. szeptember hó l-ig M-Szigetre, Héder János h.-ly-
ceumi felügyelő gondnokhoz küldjék be. 

A kinevezendő tanár kötelessége leend a szakjába 
tartozó, vagy azzal rokon tárgyat heti 20—21 óraszámig 
tanítani. 

Pályázók csak protestáns vallású egyének lehetnek, 
ezek között is az ev. ref. vallásúak előnynyel bírnak. 

A kinevezendő tanár tartozik állását 1897. évi szep-
tember hó 15-én elfoglalni. 

A mennyiben alkalmas pályázók hiányában oklevél-
lel nem bíró tanárjelölt neveztetnék ki, annak évi fizetése 
850 írt, lakbére 100 frt leend, egy év alatt pedig tartozik 
oklevelét megszerezni, s ha ekkor a kívánalmaknak meg-
felel, további pályázat mellőzésével rendes tanárrá nevez-
tetik ki. 

Kelt M.-Szigeten, 1897. évi július hó 26-án. 

Héder János, 
lyceumi h.-felügyelő gondnok. 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült pro-

testáns főgimnáziumban a természet-földrajzi tanszék 
nyugdíjbalépés folytán megüresedett. 

Ez állásra, melylyel a természetrajz s földrajznak, 
vagy a természetrajz és német nyelvnek tanítása van 
egybekötve, pályázhatnak oly ágost. evang. hitv. tanárok 
és tanárjelöltek, kik az említett szakból oklevéllel bírnak 
vagy ezen szakra készültek. 

Javadalma: 1200 frt törzsfizetés, mely 1400, illetve 
1600 frtig emelkedik, 200 frt lakbér s egyelőre 50 forint 
ötödéves pótlék, mely szintén emélkedhetik. A helyettes 
tanár fizetése 900 frt. 

Kötelessége a fentemlített szakkal rokon tárgyakat 
is tanítani heti 20—22 órában. 

A megválasztott tartozik állását f. év szeptember 
hó 1-ső napján elfoglalni. 

A pályázati kérvények a szükséges okmányokkal 
felszerelve a főgimnáziumi igazgatóságához f . év aug. 
hó 20-ik napjáig nyújtandók be. 

Rimaszombat, 1897. július hó 29. 

1 - 2 Az igazgatóság. 
HORNYÁNBZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



ÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX• kerület, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
KI Adó-hivatal : 

BtornyAnsak*/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. éa 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. 
El«fizetési Ara : 

Félévre: 4 frt fíO kr; egész évre : 

Et/yes szánt ára ÜO kr. 

9 frt. 

Még egyszer Irodalmi Társaságunk 
érdekében. 

— Még kik nem tagjai a Társaságnak ? — 

E Lap 30. számában Lic. Rácz Kálmán bal-
sai ev. ref. lelkész úr egy sok tekintetben érde-
kes, de még több tekintetben tanulságos cikkben 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaságunkról egy 
lelkes vonásokkal ecsetelt képet mutatott be. 
Eme kijelentésem előre kizárja, mintha én e képet 
vagy annak egyes részleteit kicsinyelni akarnám. 
Mindazáltal kénytelen vagyok állítani, hogy az 
a kép csak egy oldalról, vagy legalább bizonyos 
oldalról tekintve, hű és tökéletes; de ha minden 
oldalról vizsgáljuk, egy nagy hiányt fedezünk fel 
rajta. Ugyanis, úgy fogjuk találni, hogy a széle-
sebb értelemben vett magyar protestáns irodalom 
szolgálatába szegődött tényezők nincsenek ott 
feltüntetve az Irodalmi Társaság anyagi és er-
kölcsiügyének mikénti pártolását illetőleg. Ertem 
a prot. fő- és középiskolákat s kivált ezek mozgató 
erőit: a tanárokat. 

Ne csak a szegény papokat »üssük« mindig 
és mindenhol, habár készséggel ismerem el más-
felől, hogy az igen érdemes cikkíró úr ez alka-
lommal inkább a gazdag egyházak lelkészeinek 
juttatta ki a megérdemelt porciót. Fordítsuk tehát 
tekintetünket »az egyház veteményes kertjeire® 
és ezek »kertószeire«, s lássuk, hogy a mai 
magyar protestánsok ősei és közeli elődei által 
nagy áldozatokkal fentartott ós birtokunkba hátra-
hagyott örökségekben miként pártolják, illetve 
filléreikkel miként segítik ők az »Ur szőlőjében 
munkálkodókatíí, avagy hazánk kulturájába sze-
gődött napszámosokat ós kisebb-nagyobb áldozat-
tevőket: a Prot. Irodalmi Társaságot! 

E végből lássunk egy kis stat iszt ikái Ada-
taimat, a Protestáns Szemle ez évi 6. füzetének 
névsorán kívül, a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministernek a Közoktatás Állapotáról szóló 
ós az országgyűlés elé terjesztett XXYI. (1897. 

évi) jelentése nyomán vettem. Ezek szerint (nem 
számítva az »unitárius atyafiakatcc, valamint az 
erdélyi szászokat sem) van jelenleg öt ev. ref. 
ós három ágost. evang. theologia; négy reform, 
és egy ágost. jogakadémia; 27 reform., 17 ágost. 
es egy egyesült prot. középiskola, illetve gim-
názium: tehát összesen 58 protestáns fő- és közép-
iskola, Ezekben rendes ós helyettes tanári minő-
ségben (a vallástanárokat is ide véve. ele az ideig-
lenes tanerőket ós bejáró óraadatokat nem szá-
mítva) működött kerek számban 600 tanár. 

Már most, a Prot. Szemle 6. füzetében kö-
zölt névsor szerint, az 58 intézet közül mint 
iskola (akadémia) vagy iskolai könyvtár címén 
tagja a Társulatnak 19, tehát alig V3-da isko-
láinknak, még pedig 14 reform. (10 alapító, négy 
rendes tag) és öt ágost. (négy al. ós egy r. t.). 
Nem tagja hát a Társaságnak semminemű címen 
39 iskolánk, vagyis kétharmadnál valamivel több. 
Holott úgy áll a dolog, hogy minden intézet évi 
költségvetésében a könyvtárak címénél bizonyos 
átalány szokott felvétetni; ele a protestáns inté-
zetek szolgálatában álló Prot . írod. Társaság ki-
sebb vagy legkisebb segedelmezósére évi 6 frt 
rendes vagy évi 3 frt pártoló összegre nem telik 
58 közül 39 intézetünknél! Úgy, hogy ezek után 
érdekes ós érdemes volna azt megtudni (de egy 
másik kutatóra bizom), hogy ezen 39 intézet 
közül hány fordult az egyházi főbb- és legfőbb ható-
ság (az egyházkerület ós konvent) útján állami 
segélyezés kieszközlésére? Ekkor t. i. az »ev. ref.« 
vagy az »ágost. evang.« jelleget mennyire szereti 
a mai modern nemzedék hangoztatni! 

E pont után jegyzem meg, hogy a theologiai 
ós a jogakadémiai 13 főiskolánk önképzőkörei vagy 
ezek könyvtárai közül tagja Társaságunknak ösz-
szesen hót theologiai önképzőkör (jogakadémiai 
egy sem), még pedig: öt ev. ref. (mind az öt 
alapító) és két ágost. (egy alapító, egy rendes 
tanár). S így az ifjúsági önképzőköröknek is csak-
nem fele távol tündököl. A 45 középiskola (gim-



názium) önképzőkörei vagy könyvtárai közül 
pláne egyetlen egy sincs a tagok közt! Holott 
— a mint itt-ott az Értesítőkből is látjuk — 
ezek az ú. n. -protestáns »önképzőkörök« (legtöbb-
ször a tanárkar vagy legalább a vezetőtanár 
politikai pártállása szerint) napi lapok és a többi 
vicclapok mellett még a Borszem Jankót is járat 
ják és olvassák; ellenben Irodalmi Társaságunk-
nak sem tudományos, sem népies kiadványaira 
nincsen sem pénz, sem figyelem ezen önképző-
köröknél, illetve ezek vezető tanárainál. Ilyen 
paedagogiai vezetés és felügyelet mellett »önké-
pezi« a mai V—VIII. osztálybeli magyar protes-
táns ifjú az ő lelkét a jövő küzdelmére s egy-
háza ós iskolája majdani fentar tására ós ápolá-
sára ! . . . 

Hát a tanárokkal hogy ál lunk? Ugy, hogy 
a Társaságnak a 600 tanárból 102 a tagja s ez 
a 102 is főleg a régibb nevelésű egyházias irá-
nyú tanárokból kerül ki. De ennyi számra is 
csak akkor jutunk, ha kedves emlékeik- ós érde-
meiknél fogva három elhunyt jelesünket (Ballagi 
Mór, Józsa Zsigmond, nagyenyecli és Szilágyi 
József, pápai tanárokat, mint alapítókat) a »He-
ten vagyunk Uram, heten« gyönyörű angol köl-
temény mintájára még mindig az »élők« közé 
számítjuk. Ezen 102-ből theol. tanár: ev. ref. 22 
(hót alapító, 14 rendes, egy pártoló), ág. ev. 11, 
(négy alapító, hót rendes), jogakadémiai: reform, 
kettő, ágost. egy, (mindenik rendes tag), közép-
iskolai (gimnáziumi) reform. 55, (alapító 15, ren-
des 20, pártoló is 20), ágost. 11, (alapító négy 
rendes tag hót). Ezen a létszámon lényegileg az 
sem változtat semmit, hogy a reformátusoknál 
öt iskolából (négy alapító, egy rendes helyre), 
az ágostaiaknál pedig hat iskolából (két alapító, 
négy rendes helyre) a tanárok együttesen, mint 
»tanárkar« testületileg léptek be. Ez által ők 
együttvéve teljesítenek annyi kötelezettséget, a 
mennyit a többi intézetnél egy-egy tanár egyé-
nileg vállalt. Épen azért ezen 11 iskola vagy 
tanárkar tagságát »egyednek« tekintvén, a fen-
tebbi 102 létszámban szerepeltessem. 

Ezek után »sine ira et studio« jogosan kér-
dezhetjük : hogy ha 600 tanárból a holtakkal 
együtt csak 102-en tagjai a Társulatnak, akkor 
hol van a — kerek számban mondva — többi 
500 tisztelt kollega? Hát érettük nem feszíttetett 
meg a Krisztus? Az ő őseik lelki üdvösségéért 
s a maiak nyugodalmáért nem hurcoltattak gálya-
rabságra a Bod Péter történetírótól megörökített 
martyr-papjaink? Az ö őseik vagy véreik közül 
egyik sem harcolt a Bocskay, Bethlen és Rákó-
czyak »kurucz« sergeiben az Istenért, a házéiért 
és a szabadságért? Vagy közelebbről szólva: a 
pátens-küzdelmekről sem hallottak semmit? Még 

közelebbről szólva: az iskolának, melyben taní-
tanak, törtenetéből sem halottak vagy olvastak 
semmit ? Lehetetlen, hogy e kérdéseknek csak 
egyikére is tagadó feleletet kapnánk! Mégis hát 
az az 500 tisztelt tanár társ miért nem tagja a 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak ? Mert, 
hogy a papok közül református csak 381, ágos-
tai csak 44 van a tagok között: a kézzel fog-
ható szegénység napról-napra mindjobban men-
tegeti. Mentegeti annyira, hogy pl. a mult őszön 
— tehát mikor a mai szük termésre még nem 
volt kilátás -— egy II-odik osztályba sorozott 
egyházközségben szolgáló, közelvidéki, papi jó 
ismerősömmel beszélgetvén többek társaságában, 
úgy nyilatkozott, hogy a díjlevelében levő, évi 
összes papi jövedelmét, kepóstől, kanonika-por-
cióstól, stólástól ós mindenestől oda adja annak 
a ki 400 frt készpénzt ad cserébe. De az én 
papom a társaságban sem vevőre, sem cserélőre 
senkiben sem talált! Újra kérdjük hát; hogy 
az ilyen szegény ós még szegényebb papokhoz ké-
pest ma már aránylag elég jó fizetésben levő, 
azt az 500 tanárt mi tar t ja vissza a Társaság 
erkölcsi és anyagi pártolásától ? A feleletet, meg-
lehet, csak utódaink tudják meg valamikor a 
történet rendjén, ha ugyan ők is megtudják . . . 

Említsük meg, hogy a fennebbi 19 iskolán, 
meg 102 tanáron kívül tagjai még a Prot írod. 
Társulatnak: nyolc egyetemi tanár {három alapító,két 
rendes ós három pártoló); négy tanítóképző tanár 
(egy alapító, két rendes és egy pártoló); két tan-
felügyelő (mint rendes tag); egy polgári iskolai 
tanár (pártoló; a másik hibásan van a névsor-
ban polgári iskolainak jelezve); 18 népiskolai 
tanító (négy rendes, 14 pártoló); végül két unitá-
rius tanár és egy unitárius középiskola = 36. Es 
így az összes iskolai tényező 19 + 102 + 36 
= 157 tagszámmal szerepel. 

Dixi et salvavi animam meam — olyformán, 
hogy cikkem teljes tartalmáról a Magyar Prot. 
Irodalmi Társaságnak s tehát közvetve a köz-
ügynek kívántam szolgálni, minden mellókte-
kintet nélkül. Ha nem volt igazam, cáfoljanak 
meg,. Tévedésemet el fogom ismerni, sőt a kö-
rülményekhez képest kész leszek bocsánatot is 
k é r n i ! 

Sepsi-Szentgyörgy. 

Benke István, 
ev. ref. kollégiumi tanár. 



I S K O L A Ü G Y . 
A valláserkölcsi nevelésről. 

Felolvastatott a solti egyházmegyei tanító-egyesület ez évi 
közgyűlésén Dunapatajon. 

Hivatalos tisztem s kötelességem szerint jelen köz-
gyűlésünk alkalmával egy olyan kérdésről fogom szerény 
véleményemet elmondani, mely nem egészen ismeretlen 
előttünk; de azt hiszem elég fontos arra, hogy több oldalról 
megvilágosíttassék, annyival is inkább, mert tapasztalásból 
tudjuk s olvassuk úgy az egyházi és iskolai, nemkülönben 
a napi lapokból, hogy az erkölcsi és vallásos élet sokak-
nál hanyatlik, hogy az egyház iránti régi buzgóság, áldozat-
készség forrásai kiapadó félben vannak. Ez okból érteke-
zésem tárgyául a következő tételt választottam. 

Mit tehetnek a szülők, tanítók és tanító-egyletek a 
családi- és iskolai nevelés terén a vallásos élet és tiszta 
erkölcs növelésére s általában a közművelődésre? 

Szeretettel kérem kedves kartársaimat s tisztelt vendé-
geinket, hogy becses figyelmükkel méltóztassanak magaján-
dékozni! 

A történelem tanúsága szerint csak az a nemzet 
lehet nagy és boldog, melynek népe a tudomány forrásá-
ból táplálkozva, megszerzi magának azon eszközöket me-
lyeknek segélyével e porból kiemelkedve, a testi élet szükség-
letei mellett a lelki életről sem felejtkezik meg. 

Társadalmi állása, foglalkozása, összeköttetései minden 
embernek más-más utat jelölnek ki az élet küzdterén, az 
igaz; de ha rendeltetésünkről nem felejtkezünk meg, bár 
különböző utakon, mindnyájan egy célra, boldogságra 
törekszünk. 

És midőn az ember saját és övéi boldogságaért 
fárad, küzd az élet ezer bajaival: vájjon szabad-e meg-
feledkeznie a társadalomról, a hazáról, melyben él, melyhez 
oly édes emlékek fűzik a nemesen érző lelkeket; melynek 
édes anyai kebléből nyerjük táplálékunkat, az életre, a 
kényelemre szükséges készleteinket, melynek hantjai alatt 
fogjuk kinyugodni egykor fáradalmainkat?! 

Nem szabad. 
És kérdem: Van-e olyan komolyan gondolkozó lelkes 

valóság, ki a saját és gondjaira bízottak sorsát ne igye-
keznék minél tűrhetőbbé, kellemesebbé tenni? Azt hiszem 
nincs. Már pedig a ki az egyesek javát munkálja, az a 
közjónak is munkása; mert az egyesek alkotják a családo-
kat; a nagy társadalomnak alapját pedig a családok képe-
zik. Az összes társadalom alkotja a hazát, melynek tagjai 
ha nyugodt, boldog életet élnek: akkor a közjólétnek alapja 
bennünk van s általunk építtetik tovább-tovább oly szilár-
dan, melyen az idő vasfoga rést nem üthet soha. 

Ha egyes családok alkotják a társadalmat: ügy szük-
ségképen a család kebelében kell alapját megvetni a 
vallásos erkölcsi életnek, mely nélkül valódi műveltség 
nem képzelhető. A család van első sorban hivatva arra, 
hogy a tagjaiban fejledező különböző érzelmekből okszerű 

nevelés által a legtisztább jellemek alakuljanak, melyek 
képessé tegyék a családtagokat az általános emberszere-
tetre, mely nélkül az emberiség nagy célja: a folytonos 
tökéletesedés csak ábrándkép, hiú reménykedés marad. 

A nemzeti közművelődés nagy épületéhez kipróbált 
munkásokra van szükség. És ezen munkások gyakran 
változnak, mert a folytonos küzdelemben kifáradnak, kidől-
nek, s egy-egy ilyen, sokszor nagy érdemeket szerzett 
munkásnak kidőlése rémületet okoz, s helyrehozhatlan 
űrt látszik maga után hagyni s oly sebet a nemzet-
testben, mely hosszú időn át gyógyíthatlannak látszik. 
Igen is csak látszik; mert ezeknek helyüket kötelessége 
a társadalomnak betölteni munkára kész, edzett munká-
sokkal, hogy a nagy mű folytonossága meg ne szakadjon. 

És hála a gondviselés nemzetek felett őrködő jósá-
gának! Minden század megszüli a maga nagy embereit; 
kik a nagy ősők példáin lelkesülve, azoknak nyomdokain 
járva, a közjólét, közmivelődés zászlóját vész és vihar 
közepett erős kezekkel tartják s fennen lobogtatják. 

Mindezen derék mukások a családban nyerik első 
kiképeztetésüket. Már a csecsemő korban kezdődik az erők 
kifejtése, fokról-fokra való edzése. 

A szülőknek tudniok kell, hogy szivök legdrágább 
kincse, a magával tehetetlen kisded nemcsak az övék, 
hanem a nagy társadalomé, a hazáé, mely egykor számon 
kéri tőlük, hogy beállítsa a világ gépezetébe s eleibe írja 
a nagy munkakört, melynek becsülettel leendő betöltése 
fényt, könnyelmű elhanyagolása árnyat vet nemcsak a 
munkásra, de a vezető-nevelő egyénekre is. Azért a szü-
lőknek e nagy felelősséggel járó feladatukról egy pillanatra 
sem szabad megfelejtkezni. A fejlődő korban kell minden 
nemes magvakat a fogékony szivbe plántálni, melyekből 
gondos ápolás mellett az idők folyamán a szeplőtlen 
erkölcs, a vallásos buzgóság, a hithűség virágai fakad-
nak, melyek az általános műveltségnek alapjául szolgálnak. 

Mivel pedig minden apa, különösen az édes anya, 
már csak a vérség kötelékeinél fogva is arra törekszik, 
hogy kisdedéből derék, becsületes, munkás tagot növeljen: 
lehetetlen, hogy ebbeli kötelességét elhanyagolja s mind-
azon erénymagvakat, melyek az ő édes anyai szivében is 
áldástbozólag virulnak, tápláló tejével kisdede szivébe át 
ne plántálja. 

Ez okból a szülőknek már a csecsemőkorban célhoz 
vezető nevelési eljárást bővebben fejtegetni szükségtelen. 
Tudja, ismeri azt minden nemesen érző szülei szív. 

Azonban az általam fölvetett kérdéssel szoros kap-
csolatban állanak azon teendők, melyek a szülőkre akkor 
várakoznak, mikor gyermekeik továbbképzésére a társada-
lom legszebb, legnemesebb intézményét, az iskolát is igénybe 
veszik, hogy amit ők megkezdettek, annak segítségével 
tovább folytatva az okszerű nevelést, hasznos tagokat 
állíthassanak a társadalom, a munka különböző téreire. 

Tudjuk azt, hogy az iskolában egy új, egy ismeret-
len világ nyílik meg a zsenge korú gyermek előtt. A szülői 
háznál megszokott mindennapi játékait, apró foglalkozásait, 
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napról-napra hosszabb időre megszakítja s új munka vár 
reá, melynek végzésénél nemcsak testi ügyességre, de a 
még eddig igénybe alig vett lélek munkásságára is szük -
sége van. 

A léleknek munkára szoktatása pedig egyike a leg-
nehezebb feladatoknak. Ennek tapintatos keresztülvitelétől 
függ a továbbképzés sikere. E nagy, e nehéz munkánál 
az iskola lelkének, a tanítónak, kell, hogy a szülők segít-
ségére legyen. Ez okból okvetlenül szükséges ezen ténye-
zőknek egymást megértve, egy akarattal munkálni a gyer-
meki lélekben szunnyadó erők kifejtésénél. Hogy pedig 
ez így történhessék: a szülői házat közelebb kell hozni 
az iskolához. S hogy e közeledés lehetővé tétessék a tanító-
nak kell vállalkoznia összekötő kapocs szerepére. 

Ez a szerep a tanítóra sok helyen fölötte nehéz 
akadályokba ütközik: mert népünknek egy nagy része 
még most sem akarja megérteni, hogy gyermeke nemcsak 
az övé, de a társadalomé is, hogy annak helyes, vagy 
helytelen nevelésétől függ az ő lelkiismeretének nyugalma, 
s gyermekének jövendője. Sok szülő az iskolát csak mene-
dékhelynek tekinti s a tanítót fizetett szolgának, ki gyerme-
kére vigyázni köteles. Ezen téves gondolkozásnak gyümölcse 
aztán az a szomorú eredmény, hogyha a lelkiismeretes, 
hivatását értő és érző tanító a gyermeket a szükséges 
tudományokra nemcsak tanítja, de figyelmét azoknak rossz 
tulajdonságaikra, erkölcsi fogyatkozásaikra is kiterjeszti 
s a helyes nevelés elvei szerint intő példák felmutatásával 
azokról le akarja szoktatni s az erény, a becsület útain 
vezetni: az értelmetlen szüle, hónapok, sőt évek fáradsá-
gos munkáit egy rossz példával, egy meggondolatlan kifa-
kadással örökre lerombolja. Ilyen tapasztalatok után nem 
lehet csodálni, ha a legtürelmesebb tanító is belefárad a 
küzdelembe s lelkesedésének megtépett szárnyait csak 
kötelességből, de nem valami jókedvvel igyekszik kitata-
rozni. Mert hiszen egy ember mindig csak egy marad 
s a folytonos erővesztés a szellemi téren csak úgy pótol-
ható, ha kellő időben segítséget nyerünk a küzdtéren 
elénkbe tolakodó akadályok legyőzésére. 

De hát hol keressük, kitől várhatjuk a segítséget? 
Az elfogult, gyermekeik jövőjével mitsem törődő 

szülőktől egyáltalában nem. Ha elvétve akad is egy-egy 
nemeslelkü tanügybarát, aki önzetlen munkatársává szegő-
dik a nevelés fárasztó munkájában, az anyagi gondok 
alatt roskadozó tanítónak, kérdem: képes-e a nagy tömeg 
értelmetlenségével, sokszor rosszakaratával megbirkózni? 
Bizonyára nem. Ennek is lelohad lelkesedése. Ennek is 
segítségre, bátorítóra van szüksége. Mert a szülők és taní-
tók egyetértő munkálkodása által érhető el azon cél, hogy 
a gyermekek szilárd akaratú, egyenes jellemű, tiszta erköl-
csű munkásaivá legyenek a társadalomnak. És ha ezek 
közt nem sikerült az egyetértő munkásságot megteremteni, 
ekkor nyílik tér a tanító egyleteknek, segítségére sietni 
az aggódó, a fáradt munkatársaknak, hogy ezek a családi 
nevelésben a szülőknek segítő társai lehessenek. 

És itt eljutottam azon kötelességek felsorolásához, 
melyek a tanító egyletekre várnak, ha céljuknak meg 

akarnak felelni, ha működésük által a közművélődést elő-
mozdítani óhajtják. 

A legszebb erények egyike a másokon való segítés. 
A régi századok hithű bajnokai ezen erény gyakor-

lása által vetették meg alapját a Krisztus anyaszentegy-
házának; ezen erős alapon építették tovább a későbbi 
századokban a jeles apáknak méltó fiai Sionunkat. Ezen 
alapon kell nekünk tovább folytatni a munkát s utódain-
kat is úgy nevelni, edzeni a munkára, hogy az egyesitett 
erő soha meg ne lankadjon, hogy évezredek dicsekedhes-
senek a krisztusi hit hatalmával, mely hegyeket képes 
kimozdítani. így lesz aztán a mi Sionunk nemzedékről-
nemzedékre erősebb, melyen a pokol minden hatalmas-
ságai diadalmat nem vehetnek. 

A hol az egyháztagok erősek a hitben, a munkás 
szeretetben, ott a társadalmi intézmények virágzása biztos; 
ott a közjólét, a polgárok megelégedése jó alapon nyug-
szik, az erkölcsök tiszták. 

A mely országnak polgárai a most felsorolt erények-
kel ékeskednek, annak jelene s jövője is a boldogság fé-
nyétől ragyog; s bár ellenség támadjon ellene, egyesüeítt 
erővel diadalt arat s megzavart nyugalma ismét helyreáll. 

Az anyagi jólétnek a szorgalom és takarékosság 
mellett alapja az általános műveltség, melynek kiinduló 
pontja a vallásos erkölcsi nevelés, koronája a keresztyén 
élet. A hol a hit, a jó erkölcs hiányzik: ott a nemesebb) 
érzelmek nem találnak otthonra. 

A vallásos erkölcsi nevelés már a bölcsőnél veszií 
kezdetét. Az anya — ki szivének vérével táplálja kisde-
dét — nem is sejti talán, hogy gyermeke, keblének, mele-
gétől nyeri a legelső sugárt, mely a léleknek szunnyadó/ 
erejét életre kelti, ajkának szelíd mosolya önkénytelenül 
mosolyra, készti az édes anyai tejtől nedvesült piciny 
ajkakat is. Az altató édes dal, mely szendergésbe ejti;, 
megtalálja útját a dobogó szívhez, s gyökerét képezi ott', 
a fej'ődő korban nyilatkozó első érzelemnek, midőn az: 
anya Isten nevére tanítja, midőn a minden jók adójához: 
fölemelkedni ekképen oktatja: 

»Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál édes gyermekem !< 

A példa vonz, nevel s kitörülhetfen nyomokat há'gy-
az emberi szívben. Azért kell a neveléssel foglalkozóknak 
mindenekben példányképül tündökölni. S minél több jót 
s minél gyakrabban lát a gyermek, annál biztosabb a 
siker. A mi előttünk mindennapi, az megszokottá lesz : a 
megszokás pedig természetünkké válik és így akaraterőnk 
a jónak, szépnek gyakorlásában annyira megszilárdul, hogy 
azon a kísértés ördöge nem vehet győzedelmet. 

Hogy a vallásos érzés, a tiszta erkölcs népünk szi-
vében erős gyökeret verjen, arra nézve a tanító-egyletek 
nagyon sokat tehetnek. Nemcsak azért, mivel ezeknek tag-
jaitól hivatalos állásuknál fogva is megvárja, sőt meg-
követeli a társadalom, hogy e tekintetetben is példány-
képül tündököljenek úgy tanítványaik, mint a felnőttek 
előtt; hanem azért is, mert mint erkölcsi egyesületnek 



gyakran nyílik alkalma bizonyságot tenni arról, hogy ma-
gasztos hivatásához híven, fáradhatlan munkása az Úr 
szőlőjének; hogy méltó tanítványa igyekezik lenni ama hü 
pásztornak, a ki életét adta az ő juhaiért. 

Ezen nemes törekvésüknek tér nyílik az évenkénti 
kör- és közgyűléseken; az élet vidám perceiben, mint az 
egymást érhető gyász napjaiban; mert mint egy cél után 
futóknak, az élet minden körülményei között testvéri sze-
retettel kell egymáshoz viseltetniük; nemcsak az öröm, de 
a bánat poharát is megosztaniok. 

Ily gondolatok vezérelték bizonyára azon derék elő-
deinket, kik a tanítókat egyesülésre buzdították, sőt az 
1868. évi népoktatási törvény 147. §-a által kötelezték is. 

Filep Endre, 
(Vége köv.) tanító, egyesületi elnök. 

T Á R C A . 

A »Logosz« evangéliumáról. 
Néhány megjegyzés dr. Kecskemétiig Istvánnak e lap 29. s 30. 

számaiban megjelent »csevegésére«. 

I. 
Kedves barátom! Élvezettel olvastam »csevegésedet*, 

melyben az újabb tübingai iskolát, mesterével Baurral 
együtt ugyancsak »helybenhagyod*, sőt a jánosi kérdés 
philonistáit is kérlelhetlenül rendreutasítod. Hát én — 
ismered e gyengémet — szeretem a vitát s a hol csak 
alkalom és mód kínálkozik s a tárgy is arra méltó, de 
meg a meggyőződésem is úgy parancsolja, szivesen ellent-
mondok. Felidézem tehát most is a tagadás e »gonosz 
szellemét*, előre is bocsánatot kérve tőled s az igen tisz-
telt szerkesztő úrtól is, hogy az ezúttal a csevegésedben 
szerkesztőileg megmacskakörmözött, s úgy látszik, a »Pro-
testáns* előtt nem legjobb hitelnek örvendő, úgynevezett 
»modern theologia* mezét viseli. Elvégre is egymás theo-
logiai álláspontját lehet bírálat tárgyává tennünk; egymás 
hitét nem bántjuk. Maradjon ez utóbbi feladat azon magu-
kat »igazhitüknek* nevező boldogoké, a kik a Krisztus egye-
düli és kizárólagos birtokában, beleülnek az ő ítélő szé-
kébe, mint egykor a pbariseusok és írástudók a Mózes 
ítélőszékébe . . . Ekis reflexiót pedig megengedtem magam-
nak azért, mert látod, én ugyan megjártam. Ezelőtt öt 
évvel írtam egy tanulmányt »a János-evangélum világ-
nézete* címen, a melyben ez evangélium philói kharak-
terét bizonyítgattam s íme egyik nyilván »igazhitű* kriti-
kusom istentelenségemért a keresztyénségből egyenesen 
— kitagadott! És az én szegény árva lelkem most már amaz 
újszövetségi »tisztátalan* lélek módjára ugyan dideregve 
bolyonghatna a mélységek fölött és sivatagokon, ha ez csu-
pán a »P. K.* igen tisztelt s kegyetlenül kegyes bírálójá-
tól függene . . . De te ellenmondásomért nem fogsz úgy-e 
kitagadni ? S nem veszed úgy-e rossz néven, ha csevegé-
seddel kissé foglalkozni óhajtok; méltó erre a tárgy, a 
mely bizony még nincs véglegesen eldöntve, lévén a jánosi 
kérdés még mindig csak — probléma. 

igen szép és helyes, a mit Baurról s a tübingai 
újabb iskoláról mondasz, a mely »megtette kötelességét, 
mehet*. S ha fenntemlített munkámat szives figyelmedre 
méltattad, észrevehetted, hogy bizony az ő jánosi hypo-
thesisét magam is a leghatározottabban elítélem. (8. sk. 
lap.). De csak nem gondolod, hogy ha Baurral s iskolájá-

val így röviden végeztünk is, ezzel már a jánosi kérdés-
nek a philói eredetre vonatkozó részével is véglegesen 
leszámoltunk? Ellenkezőleg, a kritika még csak itt lép 
komoly örökébe. Elvetette Baur hegelismusát, a melvlyel 
ez Pétert, Pált, Jánost, erős anachronismussal valóságos 
hegeli bölcselőtypusokká tette s biztos tudatára jutott azon 
feladalnak, hogy a keresztyénséget se Spinozából, se Kant-
ból, se Hegelből construálni, nem lehet, hanem az ő egye-
düli positiv létalapjából a Jézusban történetté lett kijelen-
tésből; s hogy az újszövetségi írókat s iratokat nem szabad 
idegen eszmekör becsempészésével magyaráznunk, hanem 
saját magukból, a saját individuális világnézetük alapján. 
A kritika, a mely elvben, tudjuk, vajmi sokat köszön Baur-
nak, manapság igyekszik igazán tárgyilagos, igazán prag-
matikus lenni. Nem construálja többé a János-evangélium 
világnézetét hegeli alapon, de vizsgálat tárgyává teszi 
magát az iratot, magát az írót. egész írói individuálításá-
ban, összes korfeltételezettségében s itt felkutatott ered-
ményeiből igyekszik megállapítani a valót. Ilyen a törté-
neti kritika, manapság már a köztudatba átment azon 
megdönthetlen igazság, pl. hogy Pál apostol egyéniségét 
s iratait csupán a rabbinismus világnézete alapján értjük 
meg teljesen s az exegetikának épen az a legszebb s 
egyúttal leghálásabb feladata, hogy kimutassa, hol és miként 
jelentkezik Pálnál Saul régi rabbinismusa s mint alakul, 
mondhatnók szellemül át e világnézet, összes mozzana-
taival együtt, ama damaskusi megvilágosodás csodás fényé-
nél . . . És vájjon a történeti kritika e megállapodása követ-
keztében Pál apostolsága törpült-e ? Vájjon az ő evangéliuma 
megerőtlenedett-e? Avagy nem nyert-e épen ellenkezőleg, 
épen e kritika megvilágítása következtében, Pál maga apostoli 
individualitásában s evangéliuma világosságában? Lám 
teljesen analóg az eset a János-evangéliummal is. És én 
határozottan állítom, hogy abban, ha a János-evangéliumi 
szerzőjének philonismusát bebizonyítják, épen oly kevéssé 
bitók veszedelmet, mintha ennek az ellenkezője történik 
meg. Avagy baj-e az, hogy például Lukács paulinista ? 
Ellenkezőleg, álláspontjának tisztázásával megegyengetjük 
az útat iratának helyes megértéséhez. Mert örök igaz marad 
a Kuenen által hangoztatott hermeneutikai elv: »Intelligere 
scriptorem is dicendus est, qui idem, quodille dum scribebat, 
cogitavit, legens cogitat*. Hiszen, ha mindnyájan mindig 
ugyanazt gondolnók olvasás közben, a mit a szerző írás köz-
ben gondolt! Ekkor ugyan nem volnának theologiai pártok ! 
De épen ez a nehéz feladat! És épen e feladat lehető 
megközelítése érdekében lehetőleg tisztáznunk kell az írók 
világnézetét, a mely gondolataiknak színt és tartalmat 
adott. Ezért tartom én a jánosi kérdésnek főleg e részét 
feltétlenül tiszlázaudónak, mert meg vagyok győződve, hogy 
mindaddig, míg szerzőnk világnézetéről s ennek forrásai-
ról kellőleg tájékozva nem leszünk, exegesisünk csak ho-
mályban való tapogatódzás marad. Ezért kell »csevegé-
seddel* is foglalkoznom. 

Szerinted szerzőnk philonismusa képtelenség. Sze-
rintem valóságos bizonyosság. Próbáljuk meg a kérdést 
lehetőleg tisztázni. 

Mindenelőtt hangsúlyozom, hogy a philonismus 
kérdése a hitelesség kérdését eggátalán nem érinti. Fogad-
juk el minden kritika nélkül alapul a traditiót, hogy evan-
géliumunk szerzője az Űr kedves tanítványa, János s hogy 
ez irat csakugyan 70—80 körül keletkezett. De hát János 
maga nem „ ismerkedhetett meg Philon bölcseletével ? 
Hiszen evangéliumának szerzési ideje s Philon fénykor-
szaka között körülbelül egy fél évszáz intervalluma terül el, 
a mely idő alatt ennek bölcselete elterjedhetett s el is 
terjedt Palesztinában, Kisázsiában egyaránt. Legalább 
Josephus Flavius tanúsága ezt kétségtelenül bizonyítja. 



(Antiquitates 18, 8. 1.), de maga a palesztinai zsidó theo-
logiai gnósis is, mely e korban már Philon szellemének 
súlyát erősen megérzi (v. ö. Siegíried »Philo v. Alex.* 281 — 
302. 1.). Apollos, ez a hitető beszédű bölcsész Pál apos-
tolnak Korinthusban épen alexandriai specutátióival okozott 
bajt (I. Kor. 1—4. f.) sőt maga Pál is, évtizedekkel a 
János-evangélium szereztetése előtt, már Philon befolyá-
sának kétségtelen nyomait mutatja (v. ö. Pfleidern Urchri-
stentum* 150—162 s Siegfried i. m. 304—310. 1). 
Hasonlóan a héberekhez írott levél, melyet épen e saját-
ságos charaktere miatt Luther maga s azóta oly sok 
exegeta egyenesen Apollosnak tulajdonít. Azt is tudjuk, 
hogy Jerusálemben már a pünkösdi idők táján voltak hel-
lenisták, a kiknek ideális zsinagógájából vált ki István 
vértanú s nem lehetetlen, hogy ezek ott Philo közvetlen 
behatása alatt, ennek személyes Jerusálemben jártakor 
alakultak s otthonosodtak meg: egyszóval a philonismus 
már a Krisztus utáni 40—50-es években ismeretes volt 
Palesztinában, a mint ez egyébként ilyen nevezetes kor-
bölcseletnél máskép fel sem tehető. S a mi fő, azt is tud-
juk, hogy Ephesus, a hol Appolos maga is hosszabb ideig 
tartózkodott, ez időtájban egy philosophiai irányú — tehát 
minden valószínűség szerint philonista — keresztyén theo-
logiai iskolának volt székhelye (Weizsácker *Das apóst. 
Zeitalter d. Kirche« 503. 1.) Már most, ha evangéliumunk 
szerzője János s születéshelye Ephesus: nincs e megszer-
zőnk s a philonismus közt a kapcsoló p o n t ? * S vájjon 
az a János, ki a »Traditionshypothese« theologusai szerint 
abból a mennydörgő apokalyptikus íróból azza a contem-
plativ theologussá érett, a minőnek az evangélium mutatja: 
ezen lassú átfejlődése alatt nem érhetett meg a philoi 
bölcselet megértésére is avagy nem épen ennek behatása 
alatt fejlődhetett-e azzá a contemplativ theologussá? Hiszen 
magad isőt Reschsel egyetemben »fenséges szellemi nagyság-
kénU ünnepled — és méltán! 

De nemcsak hogy megismerkedhetett, hanem való-
ban meg is ismerkedett szerzőnk a philonismussal s en-
nek a legintensivebb belátása alá került. Ezt mint korona 
tanú alább igazolni fogja Ő — maga. Itt csak egy másik, 
nézetem szerint ugyancsak fontos megjegyzést kell előre 
bocsátanom. S ez azon természetes tény konstatálása, 
hogy a János-evangélium írójának philonismusa vajmi 
más lesz, mint a Philoné, ép úgy, a hogy a Pál apostol 
rabbinismusa is más, mint Gamalielé, hiszen mindkettő-
ben, Pálban és Jánosban, mesterük világnézete egyénileg 
s keresztyén szellemben átalakult. Ha Pál megmarad 
zsidó írástudónak, tán másolója lett volna a rabbinis-
musnak; hasonlóan, ha a János-evangélium szerzője meg-
marad zsidónak, bizonynyal megmarad a Philon által 
taposott nyomokon: de mind a kettő a Krisztusé lett — 
s ez új életelv szükségszerűleg új tartalmat öntött világné-
zetük régi sejtjeibe. Ezen psychologiailag feltételezett, sőt 
egyenesen követelt eltérésből azonban nem volna sem jogos, 
sem helyes akár a Pál és a rabbinismus, akár a János-
evangélium és a philonismus közötti összefüggést egysze-
rűen tagadásba venni, a mint ezt a magát úgynevező 
»positiv« kritika oly nagy előszeretettel, de nem kisebb 
naivsággal, sőt elfogultsággal igyekszik megtenni. A mint 
Luthard mondja s te kész igazságként idézed belőle: a 
Xóyog Philonál »ratio«, Jánosnál »oratio«. No, majd e 
természetes különbségre még visszatérünk a — prológus-
nál, egyelőre csak maradjunk meg az imént hangoztatott 
s más nyomással is kiemelt különbség s mégis egyezés 
elvnél. 

* Az egészre lásd bővebben i. munkáin 33—37. lapjait, hol 
a bizonyító adatok is kimerítő bőségben vannak közölve. 

De van még egy harmadik általános megjegyzésem 
is s az a János-evangélium helyzetére vonatkozik az új-
szövetségi irodalomban. A keresztyénség, mint a zsidó 
talajon fakadt vallásos életközösség, midőn kovászával 
áthatni készült az ó tésztát, ezt, hogy úgy mondjam, 
tudományos theologiai szempontból csak úgy tehette si-
kerrel, ha megdönti a régi zsidó tudomány oszlopait és 
bennök a régi vallásos világnézetet. 

Tudjuk, hogy a zsidóság az időben szellemileg két 
részre szakadt már, egyik a palestinai talajon kifejlett 
írástudomány, másik az alexandriai theosopbia zászlaja 
alatt, mely utóbbi irány alapjában véve csak annyiban 
maradt, meg zsidónak, a mennyiben az ősi földtől, hittől 
és világnézettől való elszakadását önmaga előtt be nem 
ismerte. íme, e két ponton várt az újszövetség világné-
zetére kemény küzdelem. S miként a kovászt a régi tész-
tából készítik, hogy aztán magát e tésztát átalakítsa, úgy 
készült Pál dialektikájának kovásza a rabbinismus tész-
tájából, a János-evangéliumé pedig a philonismuséból, 
hogy amaz palestinai, ez alexandriai talajon átlényegítsék 
az ószövetség vallását újszövetség közösségévé. íme, né-
zetem szerint ez az egyetlen helyes álláspont a János-
evangéliumnak az újszövetségi irodalomban elfoglalt hely-
zete megítélésénél. S felesleges kiemelnem, hogy a meny-
nyiben a philonismus volt <i Z; ti melynek közvetítésével 
az ótestamentum és a görög philosophia benső frigyre 
lépett, tehát a keresztyénségnek is a tudós pogány világ-
hoz való férkőzhetésre egyetlen csatornául szolgált — e 
bölcselet tényleg a keresztyénség szempontjából mily nagy 
értéket képvisel s hogy viszont ez alapon a János evan-
gélium és a keresztyén tan későbbi tudományos fejlődése 
szempontjából milyen kiváló s szinte egyetlen jelentőséget 
nyer. Mert azt ugyan nem kell igazolnom, hogy a keresz-
tyén dogmatikai speculatio görög philorophiai elemekkel 
felszereikedve indult útjának és kiinduló pontja épen a híres 
jánosi tétel - - »ó Xó^oq aqpC Ifévero* — volt, a melyben 
Jézus istenségének (Xóyoc), embervoltának (ao<.pC) s a kettő 
egységének (sYeveto) tehát az istenemberségnek dogmatikai 
problémái vannak letéve. Nézetem szerint tehát a János-
evangélium a tanfejlŐdés szempontjából ép úgy betetőzi 
az líjszövetségi irodalmat, alexandriai talajon, mint azt 
Pál a rabbinismus talaján teszi. 

De ideje már, hogy igazoljam szerzőnk philonismu-
sát, és pedig a János-evangélium maga s első sorban a 
prológus alapján. Persze, persze, a te ajkadon humoros 
mosoly vonul keresztül: »ha a prológusban a Xófoc szó 
benne nem volna, senki sem találta volna ki, hogy a János-
evangéliumában ilyen mélységes alexandriai bölcseség van«. 
De én — felebbezek. A rosszul értesült »csevegőtől« a — 
hiszem — jobban értesülendő »csevegőhöz*. 

Addig is >köszöntelek szent csókolással«. 
Stromp László. 

A nő a családban és a társadalomban. 
(Folytatás.) 

Lépésről-lépésre kisérvén Izrael történetét, meglep 
bennünket az, hogy ennek a népnek később a sors sokféle 
változásai s mindennémű politikai zavarok közepette is 
volt elég ereje arra, hogy saját, különleges jellemét ne 
csak megőrizze, hanem tovább is fejleszsze és hogy bár 
egész csomó rokon nép befolyása veszélyeztette egyéni 
jellegét, mindazáltal mint par excellence vallásos nép 
jelenik meg a történelem színpadán. Hogy eshetett ez? 



A silói szentélyben egy alkalommal — így szól a 
régi tudósítás — egy bánatos arcú nő jelent meg s imád-
kozva, forró könyek közt tárta fel szivének legtitkosabb 
rejtekét ura és teremtője előtt és fogadást tett, hogy ha 
Isten őt fiúgyermekkel fogja megajándékozni, azt ő élet-
hossziglan az Urnák s az Úr szolgálatára szentelendi. Évek 
múlva ez a nő ismét megjelent Silóban, de ekkor már 
egy kis fiút vezetett kézen fogva s adta azt Eli, a főpap 
gondozása alá, hogy az a gyermeket az Urnák szolgála-
tára képezze. A nő — Hanna és a gyermek — Sámuel. 
Sámuel, a férfiú, ki az Úr ama követei hosszú sorának 
élén áll, a kik századokon keresztül küzdöttek Izraelben 
mindenért, a mi szent és igaz, kik fáradhatatlanul buzgól-
kodtak népök közt s annak érdekeiért, kik ihletett szavok 
hatalmával felrázták az alvó lelkiismereteket s a kik még 
az uralkodókkal is szembe mertek szállani, ha azok lábbal 
taposták a jogot és gúnyolódni próbáltak a szentség köve-
telményeivel! Sámuel, kinek neve elválaszthatatlanul össze 
van kötve a prófétai iskolák történetével, melyek évek 
során keresztül jótékony befolyással voltak Izrael fiainak 
s leányainak lelkületére. Hogy az a maroknyi nép a 
körülötte lakó törzsekkel a létért folytatott oly gyakori 
s nehéz küzdelmekben jellemének szívósságánál fogva 
nem veszett el, erre minden kétséget kizárólag hatalmasan 
közreműködött a nazireatus eme hőse. 

A kritika azt tartja, hogy a Sámuel könyvei távol-
ról sem mindenütt megbízhatók, sőt úgy áll a dolog, hogy 
a tudósításokban vajmi kevés az, mit a bibliai itészet 
históriai anyagnak ismer el. Ha a fenti állítást nem is von-
juk kétségbe, mindazáltal — legalább az én erős meg-
győződésem szerint — nem kevésbbé megingadhatatlanul, 
mint a tudományos kutatás eredményei, áll az, hogy 
Izrael soha nem lett volna a vallás népévé kiválólag, ha 
az anyáknak egész sora nem állott volna elő, kik a bibliai 
Hanna szellemében — a nevelésnek szent feladatát mint-
egy Isten kezéből nyerve — nem ismertek fenségesebb 
hivatást, mint szerelmök zálogának az Úr félelmében való 
nevelését s Isten szolgálatára való képzését. 

Ha a túlzás az eredeti szép gondolatot mindenféle 
külső formák alá rejti, avagy felismerhetetlenné teszi, igen 
könnyen botrányt kelt s gúny tárgyává lesz. így a pápás 
egyház Máriatisztelete a mi szemünkben botorság s min-
denkoron bántja jó érzésünket. Pedig hát nem a kegyes 
Mária iránti hódolatukat fejezik-e ki abban úgy az evan-
géliumok, mint később a keresztyénség, nem azon áldásos 
erőnek elismerése-e az, mely az anyának szivéből szár-
mazik, a mennyiben ez a tisztelet azon meggyőződésnek 
hamisítatlan kifejezése, hogy a názárethi próféta soha 
nem lett volna oly magasztos értelemben ^embernek 
fiá«-vá, ha az ő fenséges adományokkal bőven megáldott 
lelkét az ifjúság napjaiban nem az anya befolyása vezeti, 
hanem Mária formálja, finom, gyöngéd kézzel a gyermek 
Jézus jellemét? 

Valóban az anya építő erejét szavakkal nem lehet 
kifejezni s általában nem lehet eléggé méltányolni. Va-
lami oly bámulatos az, hogy azon gyermekek, kiket az 

anya gyakori könyhullatás és hő imádkozások közt ne-
velt, sohasem juthatnak a romlás örvényébe. Mint bal-
zsamír hatott ez a mélyen megszomorodott anyai szív 
sebére s mint a vigasztalásnak szava hangzott a szelíd 
vigasztaló ajkairól, ki teljes biztossággal szólhatott így; 
nem mintha nem tudta volna, hogy sok anya mily gyak-
ran bocsát önző imát az ég felé s még kevésbbé, mintha 
el lett volna előtte rejtve, hogy mily sok keserű könyet 
hullatnak azon anyák, kiknek gyenge szeretete aláásta 
fiaiknak jellemét, hanem azért vigasztalhatta ő Monicát 
s jósolhatta meg Augustinusnak az erény útjára való 
visszatérését, mert világos, hogy az anya, ki oly igazán 
szívből tudott imádkozni gyermekéért, mint Monica, bizo-
nyára oly sokat adott a saját lelkének tartalmából fiának 
az élet útján való vándorlásra, hogy annak utoljára is 
meg kellett térnie, mert másként nem cselekedhetett. 

»Minden vaóldi nagy embernek nemes anyja volt.« 
Ha ezt az állítást megfordítva így mondjuk : »Minden 
nemes anya nagy embert nevelt« — úgy tetszik nekem — 
ebben az alakjában igen sokan valószínűtlennek fogják 
tartani. Pedig tán nem is oly nagy valószínűtlenség az, 
mert hiszen hány szellemileg igazán nagy ember élt és 
él a földön a nélkül, hogy nevét a világhistória megörö-
kítette volna, avagy valaha megörökítené. Az ember utol-
jára is lehet nagy a mindennapi élet egyszerűségében is 
és valóban lélekemelő volna, ha visszamehetvén a gyer-
mekévekbe, közvetlenül szemlélhetnők ama lelkiismeretes-
séget s bámulatos kötelességérzetet, midőn az anya — 
keresetlen egyszerűséggel ugyan, de másfelől tiszta oda-
adással — lobogó lángra igyekszik gerjeszteni a szent-
lélek szikráját fia kebelében. 

És mi magunk is! Mikor fordultunk el benső meg-
vetéssel mindattól, a mi lealacsonyítja s beszennyezi az 
ember lelkét ? Mikor voltunk legerősebbek a kísértés elleni 
küzdelemben ? Mikor öleltük a mieinket a legforróbb sze-
retettel keblünkre s mutattunk önmegtagadó, magát másokért 
kész örömmel feláldozó, nagy szeretetet felebarátaink 
iránt ? Nemde akkor, midőn anyánk nemes alakja a leg-
teljesebben s a legtisztábban állott lelki szemeink előtt s 
az ő odaadására, szeretetére, gondoskodására való vissza-
emlékezés erőteljes mozgásba hozta érzelmeinket ? 

Találó amaz ifjúról szóló elbeszélés, ki egyedül állva 
a világon, rossz befolyás következtében mind gyengébb 
és gyengébb lett a kísértés s a gonosz szenvedélyek elleni 
küzdelemben. Egyszer egy estve könnyelmű társaival 
valami ledér orfeum felé tartott. A bejáratnál belépő díjat 
követelnek, s ő, nem lévén elég aprópénze, tárcája után 
nyúlt, hogy papírpénzt váltasson. Egyszerre szégyen pirja 
borította el arcát; remegő kézzel visszatevén erszényét, 
azonnal elhagyta a társaságot s szinte futva sietett lakása 
felé, hol aztán keservesen sirt sülyedtsége felett s zokogva 
tett erős fogadást a megjobbulásra. Tárcájának kinyitása-
kor tekintete anyjának arcképére esett s ezzel szemben 
nem lehetett vétkeznie. 

És némelyek az ilyen »nem fin de siécle gyámolta-
lanság «-on úgy akarnak segíteni, hogy a nőt mindjobban 



és jobban bele szándékoznak vonni a társadalmi élet 
küzdelmes árjába, kiszakítva otthonától, gyermekei közül, 
kik segítségére reá vannak szorulva s gondoskodását csak 
egy percre sem nélkülözhetik! Mit gondol a szives olvasó 
mi fog akkor történni, ha ez a szép terv csakugyan meg 
is valósul? 

Anteus, Poseidon és Gaea fia, Lybíának félelmetes 
óriása és ökölbajnoka mindaddig legyőzhetetlen maradt, 
míg anyjára (a föld) támaszkodhatott. Hercules felfedezvén 
erejének titkát, hátulról támadta meg s felemelvén a föld-
ről, a levegőben könnyű szerrel megfojtotta. 

Tépjétek szét ama kötelékeket, melyekkel az anya 
gyermekének szivét magához kapcsolhatja, vele is az fog 
történni, a mi a bajnok AnteusszaL A szenvedélyek és 
indulatok hatalma meggyőzi s leveri lábáról, minthogy 
a küzdelemben a legbecsesebb s legjobb támaszt, anyjá-
nak szeretetére és érette hozott áldozatára való emléke-
zést, elvesztette! 

>A gyermek jövője mindenkor az anya műve* mondá 
Napoleon. Úgy van, maradjon is úgy! 

A kiknek gondjaira bízatnak a gyermekek, azoknak 
kezében van a jövő. Legyen s maradjon azért a haza s 
a társadalom jövője a Ieghivatottabbak, az anyák kezében, 
kik életre költik s kifejlesztik az ifjú szívben, mindazt 
a mi szent, igaz és jó. 

Több jogot s a társadalomban nagyobb befolyást 
követelnek némelyek a nők számára? Hiszen a mi gyarló 
értelmünk szerinti lehető legnagyobb befolyást épen akkor 
gyakorolják, midőn szent hivatásuk fenséges jogait élvezve, 
a gyermekotthon templomának papnői tisztét teljesítik! 

(Folyt, köv.) Kovács Kálmán. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A sárosmegyei jótékony nőegylet múltja és jelene. Irta dr. Hor-
váth Ödön jogakadémiai tanár. Eperjes, 1897. Kósch Árpád könyv-

nyomdája. 431 lap, ára 6 korona. 

Az emberszeretet tiszta oltárán áldoz dr. Horváth 
Ödön, az eperjesi ev. jogakadémia ifjú tanára, a jogi szak-
oktatás hazai irodalmában oly előnyösen ismert s Eperjes 
művelt társadalmában oly előkelő állást kivívott tanférfiú. 
A nemzet szeretettel kapcsolatos általános emberszeretet 
magasztos ügyét kívánta szolgálni a millennium alkalmá-
ból azokkal »a szerény lapokkal* is, a melyek a nevezett 
egyesület választmányának megbízásából fenti cím alatt 
láttak napvilágot. 

A mű, mely Dessewffy Marianna grófnőnek, mint 
a jótékony nőegylet jelen »nagyérdemű, buzgó védnökének 
s az emberszeretet legnemesebb szivű és legáldozatkészebb 
hivének« van ajánlva, az elő- és zárószótól, nem külön-
ben a nagy gonddal készült betűsoros névmutatótól elte-
kintve, két nagyobb részre oszlik, a melynek elseje a 
»régebbi emberbaráti mozgalmakat Eperjesen* (17—121.1.) 
másika pedig >a sárosmegyei jótékony nőegvletet« (122. 
és 410. 1.) ismerteti részletesen és élvezetesen, megmentve 

e 35 év óta máig is áldásosán működő egyesületnek min-
den érdemes adatát az elfeledéstői. 

Ennyiben e részletes napló Eperjes város múltjából 
egy igen érdekes művelődéstörténeti képet tár fel az ol-
vasó lelki szemei elé, és bő anyagát fogja képezni egy-
koron e nagymultú város történetírásának. 

A műnek szellemét szépen tünteti föl Horváth egyik 
legjobb barátjának: Váradi Antal koszorús írónknak, az 
Eperjesi Széchenyi-kör szeretve tisztelt dísztagjának jel-
igéül választott következő szép verse: 

»Szomorú a bölcső, mely fölé szeretve, 
Anyaszív s anyaszem sohasem hajolnak. 
Olyan az, mint parttól korán elszakított, 
Habok játékának odavetett csolnak. . . 

De ki a mezőknek liljomát ruházza, 
Az édes, jó Isten el nem hagyja őket 
S a hideg világban sziveket gyújt lángra, 
Közönyös tömegben ébreszt résztvevőket. . .« 

Emberszeretettel telt nemes szivére mutat szerző 
előszavának következő szép passzusa: >Talán a Minden-
hatónak — a szenvedő emberiség bajának s fájdalmainak 
látásán elsírt — egy drága könycseppje hullott alá az 
emberek nemesen érező szivébe: s így született meg a 
jótékonyság /« — lelkünknek »az a valódi istenáldása, a 
melynél nincs tisztább, boldogítóbb s az emberhez méltóbb 
erény a földön*. Ennek önzetlen gyakorlása készíti elő 
az emberszereteten alapuló azt az »általános emberiségi 
társadalmat*, a melynek célját »a világbéke« az »egy 
akol s egy pásztor* mondjuk: az istenországa megvaló-
sítása fogja képezni. Ennek a nemes és nemesítő erény-
nek valódi veteményes kertje pedig első sorban: a nők/« 

Mondottuk, hogy szerző művének I. részében a »ré-
gibb emberbaráti mozgalmakat* ismerteti Eperjesen. Ezek 
közzé első sorban azok a műkedvelő német nyelvű szín-
előadások tartoznak, a melyeket századunk elején dr. Krie-
ger Samu orvos (a mai előkelő Csatáry-família egyik 
őse) rendezett a városi kórház felépítésének céljaira, s a 
negyvenes évek elején ugyancsak a közjótékonyság oltá-
rán áldozott az a régi »Eperjesi jótékony nőegylet* is, a 
melynek fenmaradt jegyzőkönyvei sok érdekes művelődés-
történeti adatot mentettek meg az elfeledéstői. Ezek a 
műkedvelő színelőadások s az tíz áldott emlékű jótékony 
nőegylet nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy meg-
szilárdítsák Eperjesen azt az alapot, a melyen — mint 
szerző mondja — alkotmányos életünk új föllendülésének 
idején a jelenlegi nőegylet felépülhetett s mai virágzá-
sát elérhette. Hisz ma a miilenium emlékére a vármegye 
segítségével épült új otthonjában Kubinyi elnöknőnek s 
épen a szerzőnek lankadatlan buzgósága folytán már 
40 árvának biztosít valláskülönbség nélkül menedéket a 
jelenlegi nőegylet, a melynek termékeny csirái épen a 
régebbi eperjesi emberbaráti mozgalmakban keresendők. 

A régi eperjesi »jótékony nőegylet* 1844. április 
14-én keletkezett, s az 1848/49-iki eseményeket követő 
mozgalmak által meggyengülve 1861-ig állott fenn. Stroh-



siegel Jozefin volt az egylet elnöke, llandtcl Lujza pedig 
jeles tollú titkárja, kit a későbbi években aztán Schmidt 
András nagyhírű leánytanító követett. A fenállás éveinek 
működését sorra, szinte napló alakjában ismerteti a szor-
galmas szerző. Különösen vonzóan [adja elő [az 11848. 
szabadság-mozgalmaknak Eperjesen való terjedését, s a 
nőknek azt a hazafias tényét, a mely szerint az ősi kollé-
gium ifjúságából alakult nemzetőrök számára ők készítet-
ték s ajánlották fel azt a gyönyörű selyemlobogót, a mely 
a »Szabadság, egyenlőség, testvériség* jelmondatával 
ékítve ma is becses ereklyéje a kollégiumnak, s a melyet 
az ifjúság nevében egy hangulatos szép költeményben 
dr. VandráJc András tanár, a magyarságnak ez úttörője 
Eperjesen, köszönt meg. Sajnos, hogy a lelkes napok-
ról vezetett naplólevelek — jól érthető indokokból — 
később kimetszettek s a kötetből máig is hiányoznak. 
Ugyancsak Eperjes lelkes honleányai voltak azok, kik 
Dembinszky!, mint »a népek szabadságáért harcoló főve-
zért* eperjes-bárt fai útjában magyar és lengyel nyelven 
üdvözölték s neki díszes ezüst babérkoszorút adtak. A 
szabadságharcokat követő absolutismus nagyon meggyen-
gítette a jótékony nőegylet működését s hatóságainak 
örökös zaklatásaival a feloszlatás terére juttatta, mely 1861. 
március 31-én tényleg be is következett. A régebbi nőegy-
let 656 frtot tevő vagyona ma az eperjesi magyar-német 
egyház gondozasa alatt áll. Még megemlítjük, hogy e feje-
zet avatott tollal bemutatja Schmidt András leánytanító-
nak (dr. Schmidt Gyula volt felügyelő s országos kép-
viselő 1892. elhunyt édes atyjának) életrajzát s ismerteti 
majd félszázados áldásos működését a hazai leánynevelés 
szolgálatában. 

A műnek második része chronológiai rendben a mai 
»Sárosmegyei jótékony nőegylet« immár 36 éves virágzó 
történetét ismerteti. Megalakult 1861. március 23. Léte-
sítője és éltető eleme: Szinyei-Jekelfalussy Valéria, Szi-
nyei Merse Félix sárosi főispán áldott lelkű és emlékezetű 
neje, Szinyei István, Sárosmegye jelenlegi főispánjának és 
és legnépszerűbb fiának hozzá méltó édes anyja, kinek 
jernyei kastélya — mint Berzeviczy Albert róla mon-
dotta — »szintén egyike volt azoknak a rejtett szenté-
lyeknek, a melyekben a házi istenek mellett a hazasze-
retetnek is oltár volt emelve«. Egy »Sárosmegye lelkes 
hölgyeihez* intézett felszólítás folytán népes alakuló köz-
gyűlés tartatott a vármegyeház nagytermében, a melyen 
a Schmidt András és Raisz Szilárd által kidolgozott alap-
szabályok elfogadtattak s az egylet zavartalanul megin-
dulhatott üdvös útjára. Védnökévé yr. Andrássy Györgyné 
választatott, ki éveken át tetemesen segélyezte az egyletet. 
Szinyeinét négy év multán Berzeviczy Tivadarné (Albert, 
volt államtitkár édes anyja), majd Bánó Jeszenszky Riza 
bárónő követte az elnöki széken, míg a titkár-jegyzői teen-
dőket a máig is működő Kubinyi A. ügyvéd (ma kamarai 
elnök) látta el az ügyhöz méltó legnagyobb odaadással és 
buzgósággal. Horváth müvének legszebb lapjai azok, a 
melyekben az elnökök, de különösen Szinyeiné és utódjai-
nak több évi áldásos működését ismerteti, a kik az egy-

letet a felvirágzásnak és népszerűségnek soha nem remélt 
fokára emelték. Méltó követőjük s máig is a jótékony 
nőegylet elnöke Kubinyi Albertné az eperjesi társadalmi 
élet egyik előkelő tagjának: Kubinyi Albert egyházfel-
ügyelőnek kiváló szívnemességű, művelt és szelidlelkúletű 
neje, az eperjesi ősi jogakadémia országos hírű tanárának, 
Csupka Andrásnak méltó leánya, kinek Szinnyeinével egye 
temben oroszlán része van abban, hogy az egylet állandó 
árvaházat állított fel. A gyűjtések szervezése, jótékonycélú 
hangversenyek és bálok rendezése s az egylet vagyoni 
viszonyainak növelése és megszilárdulása az ő szerető 
gondoskodásának a műve. Kubinyi Aurél sógora, majd 
újabban 1885. óta szerzőnk volt neki ebben méltó tanács-
adója és segítője. Új stádiumba lépett az egylet az alap-
szabályoknak 1885. s a vármegyével történt megállapodás 
folytán 1897. szerzőnk fogalmazásában való megváltoztá-
sával, a mi csakis az egyletnek befelé és kifelé való iz-
mosodását vonhatta maga után, úgy hogy ma a Széchenyi-
kör mellett, Berzeviczy Albert e genialis alkotása mellett 
Sárosmegye s különösen Eperjes legnépszerűbb intézmé-
nye. Ma új és díszes otthonjában — mint említettük — 
már 40 árvát gondoz s ment meg az életnek. 

A sárosmegyei jótékony nőegylet mai tisztviselői: 
gróf Desscwffy M. grófnő védnök, Kubinyi Albertné elnök, 
Krayzell Aurelné alelnök, Kubinyi Aurél és dr. Horvátk 
Ödön titkár, Kósch Árpád pénztáros, a kiknek arcképei a 
régebbi eperjesi jótékony nőegylet tisztviselőiével egyetem-
ben, mint képmellékletek méltó díszei Horváth könyvének. 

A derék műnek az is nagy érdeme, hogy szigorú 
tárgyilagossággal és teljes megbízhatósággal van megírva, 
a miben szerzőnek Binder K. eperjesi tanító gazdag helyi-
érdekű gyűjteménye volt nagy segítségére. Az adatok 
megbízhatósága, ügyes csoportosítása s az országos ese-
ményekkel való összekapcsolása kedves és becses olvas-
mánynyá teszik Horváth testes könyvét. Az is nagy előnye 
a műnek, hogy abban teljesen háttérbe szorulnak az 
egyéni vonatkozások. A ki az eperjesi viszonyokkal ösme-
rős, az jól tudja, hogy 1884. óta épen e szerző és áldott 
lelkületű családja (Krayzell Aurelné anyósa és Aranka 
neje) a buzgó elnöknő [mellett támasza és éltető lelke a 
jótékony nőegyletnek, ki az Eperjesi Széchenyi-körben né-
hány év óta kifejtett óriási munkásságával egyetemben 
maradandó nyomokat hagy maga után Eperjes művelt 
társadalmában, s azért méltán oly nagyfokú tiszteletnek 
és közbecsülésnek a tárgya mindenfelé. Erről pedig csak 
így a sorok között olvashatunk valamit szerző művében. 
A jótékonycélú előadások és hangversenyek évek óta a 
Horváth-pár rendezése alatt gyönyörködtetik s áldozat-
készségre buzdítják Eperjes derék hazafias közönségét. 
Előkelő egyénisége, szilárd jelleme, hazafiás érzülete és 
gondolkozása, nemes szívjósága és bámulatos munkaereje 
előtt még a legelfogultabb ember is kalapot emelni kénytelen. 

Üdvöt és erőt e derék férfiúnak és sok sikert és 
áldást lelke legédesebb gyermekének: a sárosmegyei jóté-
kony nőegyletnek! 

Gömöri. 



Pár szó Schmidt Károly Jenő »Keresztyén 
vallástanárólcc. 

E vallástani kézikönyvet dr. Daxner György e Lapok 
31. számában részletesen ösmertette. Ennek dacára szük-
ségesnek látom, hogy rámulassak e könyvnek bizonyo 
pontjaira, melyek egyenesen kihívják részünkről a leg-
erényesebb felszólalást. 

Hogy ágostai hitv. evang. testvéreink mit és miként 
tanítanak a saját maguk vallása felől, ahhoz nekünk refor-
mátusoknak semmi közünk nincs és nem is lehet; ennél-
fogva legkevésbbé sincs szándékomban a szőbanforgó 
kézikönyvnek akár szellemét, akár tartalmát, akár mód-
szerét, akár végre nyelvezetét, birálat alá venni. Viszont 
azonban igen közelről érdekel bennünket, evang. szerint 
reformátusokat az, hogy a testvér ág hitv. evang. egyház 
hittani kézikönyvei miképen ösmertetik meg a református 
vallást és hittant a saját növendékeikkel. Ha valakitől, 
úgy épen a testvér ág. hitv. evang. egyház íróitól várjuk 
meg leginkább, hogy a mi református vallásunkat és hitta-
nunkat helyesen ösmerjék és elfogulatlanul ösmertessék. 

Schmidt kézikönyve e tekintetben egyáltalában nem 
felel meg a jogos kívánalmaknak, ellenkezőleg egyenesen 
kihívja maga ellen a legerősebb kritikát és visszautasítást. 
Ám lássuk. 

A 101. §. így szól: 
»A református egyházban az üdvözítő kegyelem 

nem a Krisztus által szerzett bűnbocsánat, hanem az 
Istennek kegyelmi határozata, (praedestinatio), a melynél 
fogva némelyeket üdvre, másokat kárhozatra rendelt. Fö-
lösleges tehát, hogy az egyessel a bűnbocsánat kegyelmi 
eszközök által közöltessék, mert a kiválasztottak közvet-
lenül, bensejükben érzik, hogy az üdv birtokában vannak. 
Kegyelmi eszközök nem léteznek; az isteni ige puszta 
tanítást tartalmaz mennyei dolgokról, a sakramentomok 
külső jelképies cselekvények.* (52. lap.) 

A 137. §. pedig ezt mondja: 
»A református egyh az az Ürvacsorában emléklako-

mát, tehát puszta jelképies cselekvényt lát és tagadja, 
bogy a kenyér és bor szine alatt Krisztusnak testét és 
vérét élvezzük.« (67. lap.) 

Semmi kommentárt nem csatolok ez idézetekhez. 
Csak egy kérdésnek s egy kérésnek akarok röviden kifeje-
zést adni. 

A kérdés ez: Ha a testvér ág. hitv. evang. egyház 
egyik tankönyve is ily rettenetes elfogultsággal vagy tájé-
kozatlansággal ösmerteti a református egyház hittanát, 
lehet e csodálkoznunk és megbotránkoznunk a r. kath. 
hittani kézikönyvek általánosan ösmert ferdítésein? 

A kérés pedig, t. Schmidt lelkész úrhoz a követ-
kező: Ha lesz alkalma (és adja Isten, hogy legyen), ezen 
munkájának második javított kiadásáról gondoskodni, köny-
vének értéke és saját írói hitele érdekében legyen szives 
a református egyház hittanára nézve a két symbolikus 
könyvnek, azaz a II helvét-hitvallásnak és a heidelbergi 

Káténak tanítását venni figyelembe, hogy így ne essék 
vissza most elkövetett azon nagy hibájába, hogy a refor-
mátus egyháznak olyan zavaros, tővel-hegygyel összehor-
dott hitnézeteket impulál, melyeket egyházunk sohasem 
vallott s nem is fog soha magáéinak elfogadni. 

Lehet valaki teljesen hítvalláshű orthodox anélkül 
is, hogy a testvér felekezet hittani felfogását hamis vilá-
gításban állítaná elő. 

Kassa. Révész Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 

Volt-e Pál apostol Spanyolországban? 
Hogy a pogányok apostola az 58 ik év körül az 

evangéliumot Spanyolországba is el akarta-vinni, mindenki 
tudja a Rómaiakhoz írott leveléből: »Mikor Hispániába 
megyek . . . elmegyek azon Hispániába*. (Rom. XV. 24. 
2 8 ) De, hogy tervét keresztül vitte-e vagy nem ? Vitás 
kérdés. Sokan tagadják. Sokan, köztük több kitűnő német 
tudós, valószínűnek tartják. Az ős egyház e tárgyban való 
bizonyítékait gondosan összegyűjtötte dr. Zahn Theodor 
»Einleintung in die Neue Testament* című műve mosta-
nában megjelent első kötetében. Az egész munka, azt 
hiszszük a jövő évben fog elkészülni és a német tudomá-
nyosság egyik szép és bámulandó müve leszen. Az első 
kötet Jakab és Pál apostol leveleivel foglalkozik és a 
cambridgei egyetemnek ajánlotta, viszonzásul az egyetem-
től nem rég nyert kitüntetéséért. 

Pál apostolnak a Spanyolországba való vitás útazása 
felől az első értesítést római Kelementől vettük. Ez, a 95 
vagy a 96-ik évben azt írta, hogy »Pál elment a nyugati 
határig*. Zahn véleménye szerint, ez azt jelenti, hogy 
Spanyolországban is megfordult. Mert a nyugoti határ az 
atlanti óceán. Rómát még a keletiek sem tekinthették* határ-
nak^ Az a sokaknak tetsző magyarázat, mi szerint a 
»határ* alatt az élete végét, bevégződését kell érteni — 
egyszerűen természet ellenes. Kelemen értesítésének teljes 
méltánylása végett meg kellett gondolnunk, hogy a római 
egyház nevében írt akkor és így valami nagyon ifjú ember 
nem lehetett az időben. Továbbá az a megjegyzése, hogy 
az apostol hét ízben volt bilincsekbe verve, mutatja, miszerint 
ismerte az apostol élete történetét. Végül írásából az is 
kitetszik, hogy olvasói részéről felteszi ennek a ténynek 
az ismeretét. 

Az úgynevezett Muratori Canon, melynek keletkezési 
idejét Zahn a 200-ik év körül teszi, szintén bizonyítja, 
hogy a spanyolországi útról való hagyomány még ismert 
volt Rómában. Ámbár Zahn és vele együtt dr. Fames 
cambridgei tudós, úgy véli, hogy a »Canon« valószínűleg 
a 160-ik év körül készült »Péter apostol cselekedeteiből* 
vette át e tudósítást. Ebben a gnosztikus, vagy félgnosztikus 
műben ez az útazás többször említve van, sőt részleteket 
is közöl belőle. Ugyanis, az első fogságából egy megtért 
börtönőr segítségével, a mint megszabadult az apostol 



egy látomány következtében nyugatra indult. Midőn pedig 
a római keresztyének arra kérték, bogy el ne felejtse 
őket és egy évnél tovább oda ne legyen — egy hang 
hallatszott az égből mely azt mondá: >Nero kezei által 
végzi be életét . . . szemetek láttára*. Sokan elkisérték 
Pontusig, sőt két ifjú el is ment vele Hispániába. Xantippe 
és Polixéna cselekedeteiről írott könyv szerint pedig az 
apostol több hónapot töltött Spanyolországban. Ezek a 
források csak a legnagyobb óvatossággal használhatók, de 
a Kelemen által is ismert traditiot ismerik és bizonyítják. 

A Zahn által felhozott későbbi bizonyságok közül 
kettő érdemel különös fölemlítést. Ephraim, a syr bimnus 
író és commentator, a negyedik századból, szintén ismeri 
a traditiót és állítja, hogy »Pál Jeruzsálemtől Hispániáig 
prédikált.* I. Ince római püspök közvetve mutatta ki, hogy 
ismerte a hagyományt. 416-ban kijelentette, hogy sem 
Olasz-, sem Francia-, sem Spanyolországban nincs olyan 
egyház, mely Péter apostolnál más apostoli egyház ala-
pítót tudna kimatatni. Ám a melyik másként vélekedik, 
bizonyítsa be okmányokkal állítását. 

Mindezekből az tetszik ki, hogy az Ős egyházban 
élt és meg volt Pál apostolnak spanyolországi útja felől 
való hagyomány, a mely az első és második római fog-
sága között történhetett meg. Hogy elfeledték az idők 
jártával, a római igények megnövekedésének tudandó be. 
Megemlíthetjük még azt is, miszerint Harnack sem talál 
chronologiai nehézséget a hagyomány elfogadására nézve. 

Chr. W. a-s. 

R É G I S É G E K . 
A mostanában fölfedezett Logiák. vagy 

Jézus mondásai. 
Két oxfordi tudós, Grenfell és Hunt, a mult hetekben 

egy csomó első és második századból származó papirus 
között, egy öt és fél hüvelyk hosszú, három és fél hüvelyk 
széles papirus darabot, nyilván egy könyvlapot találtak. 
Még pedig a AOFIA II120T (Logia Jesou) nevet viselő 
ős keresztyén iratból. A szerencsés fölfedezők fordítással 
és jegyzetekkel ellátták s Frowde Henrik oxfordi tanár 
az egyptomi kutatások alapja javára a napokban kiadta. 

Az irat fölfedezői úgy vélekednek, hogy az, a Kr. 
u. 200-dik évnél nem későbbi eredetű. Az úgynevezett 
unciái hetükkel van írva. Sehol sincs benne pont, vessző 
avagy ékezet. A mi evangéliumainktól eltérő nyelvezete 
azt sejteti, hogy még korábbi időből való még mielőtt az 
Urnák mondásai abban az alakban lettek ismertekké, a 
melyben a négy evangéliumban följegyezvék. Az az, a 
papirus a második század vége felé íratott, de tartalma 
már majdnem egy századdal előbb összegyűjtetett. 

A lap mindkét oldala tele van írva. Összesen 43 sor 
van rajta; minden sorban körülbelől négy szó. Egyes 
helyeken az írás homályos, más helyeken néhány szó tel-
jesen olvashatatlan. A legnagyobb része azonban olvasható. 

A lapra Jézus néhány mondása van feljegyezve, mind-
egyik e szavakkal kezdődik »Jézus mondá«. Az itt föl-
jegyzett nyolc mondásból kettőt még a legügyesebb paleo-
graphusok sem voltak képesek leolvasni. 

Önkénytelenül támad bennünk a kérdés, vájjon a hat 
Logia milyen viszonyban van Urunknak az evangéliu-
mokban följegyzet tanításaival? E szempontból két cso-
portra oszthatók. Háromnak megfelelőt olvashatunk az 
evangéliumokban, három azonban teljesen ismeretlen. 

Az első csoporthoz tartozó Logiák-ból kettő leg-
közelebb áll Lukács evangéliumához, a harmadik pedig 
csupán csak a Máthénál található tanításnak felel meg. 
A legcsekélyebb vonatkozás sem található bennök Márk 
evangéliumára; és csak a második csoporthoz tartozó 
Logiák között van egy, mely Jánosnak visszhangja látszik 
lenni, midőn »a világról*, mint a rossz birodalmáról beszél. 
E szerint ha az a compilatio a mi evangéliumainkból 
íratott ki, úgy Máthét és Lukácsot tarthatjuk forrásainak; 
és így ezek régiségére újabb bizonyítékunk van. 

De a kiadók más véleményen vannak, hajlandók 
úgy vélekedni, hogy ez az irat régibb és függetlenebb az 
evangéliumoknál. Nem igen hiszszük, hogy nézetüket köny-
nyen elfogják fogadni. Mert: az 1-ső Logion szószerint 
egyezik Lukácscsal, a 2-ik Logion míg elsőrészében közele-
dik Lukácshoz, a második része úgy tekinthető, mint 
Lukács egyik értesítéséből levont deductió. A 7-ik Logion 
a Máthénál feljegyzett egy mondásnak kibővítése egy oda 
nem illő, nyilván az evangélium más részéből vett mondással. 
Mind a három Logia az evangéliumok többé-kevésbbé 
szabad használatát gyaníttatja. 

De a fő bizonyítékot a függetlenség dolgában a má-
sodik csoporthoz tartozó Logiák nyújtják. Im itt van egyik: 

Logion 2. »Jézus mondá, ha csak el nem szakad-
tok a világtól, semmiképen sem találjátok meg az Isten-
nek országát; és ha meg nem tartjátok a szombatot, nem 
látjátok meg az Atyát.« 

Szellemi értelemben véve e mondás első fele telje-
sen megegyezik Krisztus tanításával, az elvilágiasodás 
ellen való intéssel. De mit mondjunk a második részről? 
Szószerint véve nem lehet eredeti. Az előbbi analógiájára 
ezt is szellemi értelemben kell vennünk. Ámde az itt 
használt kifejezés teljesen az, a mivel a zsidók a sabbath 
megülését jelelték. És vájjon Jézus egészen más értelem-
ben vette volna azt, mondjuk a szív tisztasága értelmében, 
a mely föltételhez köti Isten meglátását a hegyi beszéd-
ben, midőn épen a zsidó szombat szabályainak megtörése 
miatt vonta magára az írástudók és a farizeusok nagy 
haragját? A Logion első része valódi traditión alapulhat, 
de a másodiknak nngyon ebionita íze van. 

A 3-ik Logion Jézusnak ily szavakat ad szájába: 
»Álltam* »Láttok engemet«. Jézus nem így beszélt. Való-
színű. hogy valamelyik későbbi tanítvány idealizálta a 
helyzetet. 

Végül az 5-ik Logion nak első fele homályos, ért-
hetetlen, a második része pedig pantheistikusan hangzik. 

66* 



Azt sejteti, ha felemelünk egy követ, vagy elhasítunk egy 
fát, benne megtaláljuk Krisztust. Olyan eszme ez, mely 
minket is megkap, mert az Ő mindenütt jelenvalóságát 
fejezi ki. De hát így szokott-e beszélni? 

Mielőtt ez értékes papirusról a végső ítéletet kimon-
danánk, bizonynyal gondosan meg kell azt vizsgálni és: 
összevetni minden lehetséges parallel okmánynyal. Annyit 
azonban már most is tudunk, hogy az nem Papias mun-
kájából való. Mert Papias magyarázatot írt az Urnák 
mondásairól, de itt semmi magyarázat sincs. Azt is állít-
hatjuk, hogy ez nem Mathé Logiája, mely valószínűleg 
összefüggő elbeszéléseket tartalmazott és a sabbath meg-
tartásáról másként vélekedett. Meglehet, független a mi 
evangéliumainktól, mint a kiadók vélik, de nem hiszszük, 
hogy e véleményt általánosan elfogadják valaha. 

Chr. W. után a—s. 

IRODALOM. 

** A Szalay-Baróti-féle »Magyar Nemzet Tör-
t é n e t é i b ő l most vettük a 66-ik füzetet, a mely a negye-
dik kötet 3-ik füzete. E füzet I. József haláláról s 111. Ká-
roly trónralépéséről, a szatmári béke megerősítéséről és 
11. Rákóczy Ferencz elbujdosásáról szól. Jelen füzet is 
bővölködik érdekes képekben. Külön műmelléklete a péter-
váradi csata Huchtenburg rajza után. 

** »Az 1848/49-iki Magyar Szabadságharc Tör-
ténete« című illusztrált nagy munkából most jelent meg 
a 86-ik fűzd, a melyben Gracza György a világosi fegy-
verletétel utáni eseményeket mondja el a nála megszokott 
érdekességgel. A füzet képei ezek: Világos térképe. A vi-
lágosi gyásznap. Falragasz a világosi fegyverletétel után. 
A lugosi csata 1849. aug. 15-én. Kossuth Lajos mene-
külése a hazából. 

** A tanulók szellemi megterheléséről címmel 
érdekes és tanulságos füzetet írt dr. Petz Lajosné. A füzet 
minden lapjáról kitetszik, hogy szerző kezébe a gyerme-
kek, az ifjak iránti bölcs szeretet s jövendőjük miatti ag-
gódás adta a tollat. Állításait hatalmas érvekkel, a leg-
kiválóbb szakférfiak, orvosok és paedagogusok véleményével 
támogatja. Kétségbeejtően elszomorító, hogy hazánkban 
az utolsó 15 év alatt a szellemi megerőltetésből származó 
ideg és elmebajok 30%'kal emelkedtek s hogy míg 1000 
katonaköteles közül Dalmáciában 282, Karinthiában 279, 
Styriában 250, nálunk katonai szolgálatra csak 150 alkal-
mas. A testi nevelés érdekében száll síkra e kis köny-
vecske ügyesen forgatva a meggyőzés fegyvereit. 

** Haza került Korvin-kodex. A Magyar Nemzeti 
Muzeum Korvin-kódexei számában örvendetes szaporodás 
állott be. Mátyás király könyvtárának egyik becses kéz-
iratát, ugyanis Szent-Czirillnek az eretnekekről írt munkáját 
a muzeum igazgatósága csere útján megszerezte a szera-
jevói bosnyák muzeumtól, kárpótlásul átengedve ennek 
egy Tvartko királytól származó oklevelet, melynek Bosznia 

középkori történetére van rendkívüli fontossága. A Korvin-
kodex az egykori budai királyi könyvtár egyszerűbb kiál-
lítású kéziratai közzé tartozik és lő érdekessége abban áll, 
hogy az eredeti, Mátyás király címerével ellátott Korvin 
kötésben maradt meg napjainkig. Mint eredeti kötésű 
Korvin-kodex az ezredéves orsz. kiállítás történelmi fő-
csoportjában is ki volt állítva. Érdekes tudni, hogy a kéziratot 
csak néhány év előtt fedezték föl egy raguzai szerzetes-
rend könytárában. Onnan került vétel útján a szerajevói 
muzeum tulajdonába, mely most örömmel engedte át a 
kiváló fontosságú bosnyák oklevélért a Magyar Nemzeti 
Muzeumnak. 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon augusztus 
30-án a volt 111-ad évesek részére rendkívüli javító vizs-
gálat tartatik, melyre az érdekeltek ezen az úton is fel-
hivatnak. I. A volt il-od évesek az alapvizsgálatot szep-
tember 7-ig napján fogják letenni; a ki ekkor le nem 
teszi, a Ilí-ad évre fel nem vehető s intézeti jótétemény-
ben nem részesülhet. 2. A volt 111-ad évesek a tanító-
képesítési vizsgálatot Nagy-Kőrösön a tanító- képezdében 
szeptember 1. s következő napjain teszik le, jelentkezze-
nek ott a képezde igazgatójánál. 3. Az 1897/98. iskolai 
év szeptember 8-án délelőtt 9 órakor nyittatik meg a 
nagy teremben; az előadások szeptember 9-én délelőtt 
8 órakor kezdődnek; a convictusi kosztozás pedig szep-
tember 8-án délben nyilik meg. 4. A rendes javító és 
pótvizsgálatok szeptember 7-ik napján tartatnak; a kik 
akkor le nem teszik, be nem iratkozhatnak s intézeti jóté-
teményekre s így convictusra sem számíthatnak. 5. A régi 
növendékek beiratkozása s az újak anyakönyvezése szept. 
8-án lesz, a mikor minden növendék 1 korona gyámegye-
sületi járulékot, a törvénykönyvért 10 krt és új növendék 
2 frt beiratási díjat fizet az igazgatónál. 6. Az újonnan 
belépő növendékek a felvételért és jótéteményekért való 
folyamodványaikat szeptember 6-án délig adják be az 
igazgatóhoz (Kálvin-tér 7); a később érkező folyamodvá-
nyok a jótétemények kiosztásánál nem vétetnek tekintetbe. 
Régi növendékeknek nem kell folyamodni. 7. Az akadé-
mia növendékei ingyen lakást, fűtést, kiszolgálást és ünnepi 
legaciót, a convictusban pedig legalább féldíjért (havonként 
8 frt) ebédet és vacsorát kapnak. Jeles tanulók ingyenes 
convictusra számíthatnak. 8. Dunamelléki lelkészek főis-
kolában tanuló fiai, a mennyiben a theologusoktól hely 
marad, ingyen lakást kaphatnak az internátusban. A fűté-
sért és kiszolgálásért azonban havonként 2 frtot fizetnek. 
Ezért is az igazgatóhoz kell folyamodni. 9. A bennlakó 
növendékek ágyneműről s annak mosásáról maguk tartoz-
nak gondoskodni. — Szőts Farkas, igazgató-tanár. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a duna-
melléki ev. reform, egyházkerület főhatósága alá tartozó 
középiskolák látogatásával az 1897/98-ik iskolai évre a 
következőket bízta meg: a budapesti főgimnáziumra nézve 



dr. Erődi Béla Budapest fő- és székvárosi tankerületi fő-
igazgatót ; a nagy-korösi, kecskeméti és halasi főgimná-
ziumokra és a kun-szent-miklósi algimnáziumra nézve 
Francsics Norbert budapest-vidéki tankerületi főigazgatót; 
a gyönki algimnáziumra nézve Spirkó Lajos székesfehér-
vári tankerületi főigazgatót. 

Az eperjesi ág. ev. tanítóképezdében az őszi 
képesítők szeptember hó második felében lesznek. A folya-
modások szeptember elsejéig nyújtandók be. A jótétemé 
nyes helyek iránt a kérvények augusztus 15-ig nyújtan-
dók be. 

A debreceni ev. ref. főiskola theologiai és jog-
akadémiai tanszakain az 1897/98. isk. évre szóló beira-
tások szeptember nyolc első napján fognak végbemenni, 
a tanév pedig, ünnepélyesen szeptember 9-én d. e. 9 óra-
kor nyílik meg. Javító és pót-vizsgálatokra, az illető dékáni 
hivatalokban szept. 2. délig jelentkezhetni; magok a vizs-
gálatok szept. 3-án tartatnak. A jogi alap- és állam-
vizsgálatok, valamint a theologiai alapvizsgálatok szept. 
6-án kezdődnek s a jelentkezők kellőleg fölszerelt kérvé-
nyei, a dékáni hivatalokban, szept. 4-én délig benyújtan-
dók. Bentlakás, tandíjkedvezmény és tápintézet iránti kér-
vényeket az illető dékáni hivatalok szeptember 3-án délig 
fogadnak el. Az akadémiába való első felvétel alkalmával 
2 frt 60 kr beírási díjat kell fizetni. A tandíj, egész évre, 
joghallgatóknál 30, hitfanhallgatóknál pedig 15 frt, amely 
összegek azonban, a fennálló szabályok értelmében, (fél-
ennyire vagy 7é részre) mérsékelhetők, avagy teljesen el 
is engedhetők. Bentlakási díj 8 frt. Tüzetesebb tájékozást 
az akadémiai évkönyv nyújt. Debrecenben, 1897. augusztus 
11. Az igazgatóság. 

Értesítés. A magyarhoni ágost. hitv. ev. egyház 
egyetemes theol. akadémiájának (Pozsony) kapcsolatos 
»Evang. Theologusok Otthonába® való feltételért a folya-
modványokat a theol. akadémia tanári karához címezve 
az igazgatóságnál f. évi aug. hó 20-ig kell benyújtani. 
A hallgatók ingyenes, kedvezményes (havi 4 frt) egész 
díjas (a jövő évtől fogva valószínűleg havi 6 frt) helyekre 
vétetnek fel. A theologusok otthona tagjait ellátja egész-
séges, világos lakással (egy-egy szobában két-két theolo-
gus lakik), fűtéssel, világítással, mosással, rendelkezesökre 
bocsátja a fürdőszobát s a társalgóban levő könyvtárt és 
-zongorát. Betegség esetén az ev. kórház külön beteg szo-
bájában ingyenes gyógykezelésben részesülnek. Élelmezést 
a convictusban és alumneumban nyerhetnek, még pedig 
vacsorát havi 3 (három) forintért, ebédet pedig jó osz-
tályzat esetén ingyen, különben évi 30 forintért. A Con-
victusért és ingyen alumneumért a folyamodványok a 
nagyt. és nagys. egyházi közgyűléshez címezve az akad. 
igazgatóságnál aug. 20-ik nyujandók be. Bővebb felvilá-
gosítást ad a theol. akadémia igazgatósága. Pozsony, Kon-
vent-utca (13 sz.). 

EGYESÜLET. 
A Nagypénteki Ref. Társaságnak 1897-ik év 

első feléről szóló jelentése e nemes célú társaság örven-
detes gyarapodásáról ad számot. 1897. január 1.-én a 
Tarsaság összes vagyonának értéke 33,130 frt 08 kr. 
volt, ez a vagyon június 30-ára 2794 frt 59 krajcárral 
35,924 frt 67 krra emelkedett. A tagok száma most 39 
örökös; 49 alapító; 186 rendes; 22 évdíjas; 83 pártoló; 
összesen 379; a mult év végéhez mérve tagszámban a 
szaporulat 48. Örömmel konstatáljuk e fejlődést s jó 
szívvel ajánljuk a Társaságot olvasóink buzgó hajlandó-
ságába. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Breznyik János kir. tanácsos, a Selmecbányái 
ág. hitv. ev. lyceum nyugalmazott igazgatója augusztus 
5-én 83 éves korában meghalt. Haláláról a Selmecbányái 
ág. hitv. ev. lyceum tanári kara adott gyászjelentést. A 
ki egy hosszú életnek nemes buzgóságát iskolája fel-
virágoztatására, a gondjaira bízott ifjúság javára szen-
telte : a kiváló tanférfiúnak áldott legyen emlékezete. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A vegyes házasságból származott gyerme-

kek val lása Oroszországban. Egyik tekintélyes német 
lapból olvastam a napokban a következőket: »Az orosz 
cár legközelebb egy ukázt adott ki, a mely szerint az olyan 
vegyes házasságokból született gyermekek, melyeknél az 
egyik fél az uralkodó orthodox (görög-keleti) vallás híve, 
többé nem kizárólag az orthodox vallásban nevelendők, 
hanem a fiúk az apjok, a lányok az anvjok vallásában. 
Megjegyzendő különben, hogy egész 1885-ig érvényben 
állt II. Sándor cárnak egy hasonló tartalmú titkos ukáza, 
a melynek hatályát azonban III. Sándor cár 1885 július 
hó 26-án megszüntette*. Eddig a külföldi lap. Részünkről 
csak azt az egyszerű kérdést vetjük fel, vájjon nem lenne 
e célszerűbb hazánkban is, a mostani, ránk nézve sok 
veszedelmet okozó 1894: XXXII. t.-c. helyett az 1868: 
LII1. törvénycikk 12. §-ának, illetőleg a most közölt orosz 
cári ukáznak álláspontjára visszatérni? De hát ez csak a 
messze jövő zenéje, mert az a r. kath. klérus, mely képes 
volt a 12. §. eltörlését kieszközölni, képes lesz az 1894: 
XXXII. törvénycikk eltörlésére vagy revíziójára vonatkozó 
minden kísérletet hosszú időkön át meghiúsítani. (R . K.) 

* Megjegyzések Thúry E. úr közleményére. 
E lapok 30. számában Thúry Etele úr megkezdi »a 
dunántúli ág. hitv. ev. egyház 1596-diki hittana előszavá-
nak s a concordiát aláirt papok névsorának* közlését. 
Bevezető sorainak két pontjára kénytelen vagyok helyre-
igazító megjegyzéseket tenni. 1. Azt mondja ugyanis Thúry 
Etele úr, hogy a szóbanforgó unicumnak »tartalmát, mivel 
eddig hozzáférhetetlen volt ezen egyetlen példány, egyház-
történetíróink nem használhatták fel*. Ez a legnagyobb 



mértékben téves állítás, amennyiben e munkát egyebek 
közt e sorok írója is, még pápai tanár korában, ösmerte 
és használta; sőt a »Protestáns Szemle* 1895. évfolyamá-
nak 588—591 lapjain ösmertette is. 2. Szintén a legna-
gyobb mértékben téves Th. E. urnák azon állítása, hogy 
»minden jel arra mutat, hogy az egész hittant Reczes 
János senior írta*. Ez a hittan egyátalában nem eredeti 
munka, hanem a híres Formula Goncordiae-nalc, illetve 
az 1577-ben szerkesztett »bergeni könyvecskének* szóról-
szóra való fordítása, amint erről akár az illető művek 
egybehasonlításából, akár a > Protestáns Szemle* most 
idézett helyéből bárki is azonnal meggyőződhetik, li. IC. 

* Toronygömb és csillagfeltétel Szárszón. Az 
őszödi anyaegyházhoz tartozó Szárszó község ref. közön-
sége szép bizonyságát mutatja buzgóságának, 3000 frtnyi 
költséggel új tornyot építtetett, a melyre augusztus 1-én 
helyezték el a gömböt és csillagot. A gyülekezet új pász-
tora, Fábián Zoltán őszödi lelkész e gondozására bízott 
leány egyházban e szép alkalommal hirdette először az 
igét, az Űr házának szeretetére intve hallgatóit. 

* Az Olaszországból érkező hírek a protest. gyü-
lekezetek örvendetes növekedéséről szólnak; a fejlődés 
nemcsak a nagy városokban, hanem a kisebb községek 
ben is észlelhető. A biblia hódító ereje nyeri meg az 
embereket az igazságnak s bár a katholikus papság min-
dent elkövet az igazság, a biblia terjedése ellen, hiába 
nevezi a bibliát »ördög könyvének*, hiába tüzeli a nép 
fanatizmusát a bibliaárnsok ellen: az emberi setétségnek 
megátalkodott ellentállása előbb-utóbb megdől az isteni 
világosság erejétől. Nápolyban az elmúlt télen 55 róm. 
kath. vétette fel magát a protestánsok közé (Prot.). 

* Két francia prot. hittérítőnek Madagaszkárban 
való megöletéséről lapunk 31. számában hírt adtunk, most 
ujabb hírek alapján a gyilkosság részleteit is közölhetjük. 
Miután Minault a betsilev kerület lelkészévé és az iskolák 
igazgatójává neveztetett ki. május 17 én útnak indult Eskaude 
misszionárius társaságában. Bár a váltóláz erősen meg-
gyötörte, mégis iparkodott kijelölt helyét minél előbb elfog-
lalni. Egy amerikai hittérítő a benszülött evangélisták segít-
ségével egyengette előttük az útat. S csakugyan május 
17 és 18 napjain minden falúban, a melyen csak ke-
resztül mentek, a legszívesebben látták őket. A hivek 
nagy örömben voltak láttukra, mivel a francia hit-
térítők jelenléte a lelkiismereti szabadsag garantiájának 
tetszett nékik. És remélték, hogy most már a protestáns 
benszülöttek meg lesznek védve a jezsuiták zaklatásaitól. 
Örömük kimutatására sok mindenféle ajándékokkal hal-
mozták el őket. Május 20-án egy quáker hittérítő, a ki 
útjokban kisérte őket elvált tőlük, és visszatért a fővárosba. 
Misszionáriusaink úgy tervezték, hogy Betasö nevű helyet 
útba ejtik és ott 21-én részt vesznek a norvég misszio-
conferencián. Pénteken (május 21-én) a mint, a hegyek 
közt levő Ambortondradema nevü faluhoz értek, ennek 
vad lakosai, mintegy 50-en hirtelen és váratlan megtámad-
ták őket. Legelőször is. a betegségtől elgyengült és a 
hordágyon fekvő Minault-t szúrták le. A hordágyat vivő 
szolgák segélykiáltására oda ugratott hozzájuk Eskaud 
is, a ki néhány lépéssel előttök ment lóháton. De őt is 
egy pillanat múlva keresztül szúrták egy lándsával. Azon-
ban, mégis sikerült egyik szolgának a lóra felkapni és 
egy nem messze (30 km ) levő misszió telepre a gyászos 

hírt megvinni. Rögtön elindítottak egy csapat katonát a 
tett színhelyére. De már csak a vértanuk holttestét találták 
ott. A tettesek elmenekültek, s a katonáknak meg kellett 
azzal elégedniök, hogy a kirabolt és összekonczolt holt-
testeket Antanarivóba viszavigyék. A gyászhír Francia-
országban nagy szomorúságot idézet elő. Még a legkisebb 
gyülekezetekben is rendeztek gyászisteni tiszteletet, a 
vértanuk emlékére. És a megöltek családjaihoz minden 
felől számtalan részvét nyilatkozat érkezett. Minault felesége 
és gyermeke Franciaországban maradt, csak később akar-
tak utána menni. Eskaude családja Schweicban maradt, 
mivel ő csak egy évet akart Madagaszkarban tölteni. E 
gyászeset, ha nagy szomorúságot okozott is, de nem 
bátortalanította el a franciákat, Eskaude testvérje, párisi 
lelkész és Louriol szintén párisi segéd-lelkész önként ajánl-
koztak a meggyilkoltak helyét elfoglalni. Valószínűleg eddig 
már útban is vannak. Mint hírlik nemsokára több lelkész 
és tanító fogja őket követni. A misszió céljára pedig a 
kisded francia protestáns egyház tagjai három hónap alatt 
150 ezer frankot adakoztak. (Cs.) 

* A presbyterian Alliance nyugoti ágának végre-
hajtó bizottsága ápril 15-én jött össze tanácskozás végett 
Chicagóban. A szövetség ezelőtt 20 évvel keletkezett. A 
skótok hozták létre, azon célból, hogy a földünk külön-
böző országaiban levő és a presbyteri rendszerhez ragasz-
kodó református egyházak egymással szorosabb viszonyba 
jussanak. A szövetség gyűléseit minden negyedik évben 
tartja. Az első 1877-ben Edinburgban tartatott meg, az 
útán pedig Philadelphia, Belfost, London, Toronto, Glasgow 
városokban. A legközelebb 1900-ban Washingtonban lesz. 
A szövetségben 95 ága egyesült a presbyteri egyháznak. 
A megalakuláskor vagy 20 millió embert képviselt a szö-
vetség, ma már sokkal többet. A szövetség ügyeit egyik 
gyűléstől a másikig két végrehajtó bizottság intézi. Az 
egyik, a keleti Európára terjed, a másik a nyugoti Ame-
rikára. Az utóbbi tartotta tanácskozásait Chicagóban. A 
tanácskozás egyik tárgyát képezte a Westminsteri hitval-
lás és kiskáté elfogadása 250 éves évfordulójának megünnep-
lése. A szövetség 41 ága használja azt a hitvallást és 
kiskátét. A legrégebbi 1628-ig viszi vissza eredetét s neve 
»Amerikai református egyház* (Reformed church in 
America.) (Cs.) 

* A római katholikus egyház nagy ünnepélyt ké-
szül rendezni Goában (Kelet-Indiában), melynek befejezése 
és igazi fénypontja Rómában leeed. Xavér Ferencnek, 
a ki 1542-ben ment először Indiába mikor rendje, a jezsuita-
szerzet a hinduk megtérítése végett küldötte oda, csontjait 
akarják Rómába visszahozni. Úgy beszélik, hogy ez évi 
január 17-dikének egy éjjelén a kolostornak harangjai, 
melyben a szent csontjait őrzik, magoktól megszólaltak 
és az oltáron a gyertyák minden emberi segítség nélkül 
kigyúltak és a szentnek képmása megjelent a goai érsek 
előtt és hivta, hogy kövesse őt. Az érsek elment utána a 
kolostorba, a hol a szent kijelentette előtte, hogy nem 
akar többé Goában maradni, hanem Rómába akar vissza-
menni. Az indiai lap, mely az esetet először közlötte, azt 
jegyzi meg, hogy egy másik szent 1890-ki Karácsony 
éjjelén eredménynyel kivánt hasonlót. Csakhogy a népre 
nem igen volt hatással és immár ideje volna az ilyesféle 



kisértetes-historiákkal fölhagyni. Egészen kétségtelen előt-
tünk, hogy szentnek reliquiái Rómában való nyilvános 
kiállítása többet fog jövedelmezni, mint Goában. Mert 
Rómában több gazdag és az ilyen szerű csodák iránt 
nagyobb érdeklődéssel bíró ember fordul meg. Ezzel 
együtt fölemlítjük, hogy jelenleg Indiában 100 ezer fiú és 
627 ezer leány él törvényes házasságban, a kik mind 
alól vannak a 1.3-ik élet éven. És 8000 fiú, 24 ezer 
leány, a kik még a negyedik évöket sem érték el, már 
el vannak jegyezve. Mily szomorú társadalmi viszonyok 
lehetnek ott!? (Cs.) 

* Palaest ina legrégibb térképe. A Jordán keleti 
vidékén az úgynevezett »Sikságon«, mely Arnontól a holt 
tenger északi részéig terjed, a holt tenger északi részétől 
keletfelé nyolc órányira és négy órányira keletfelé Nébó 
hegyétől, egy szikla-dornbon (4. móz. 21/30) feküsznek 
Mediának romjai. E romokon vagy 15 év óta néhány 
római és görög katholikus család lakik, a kik ott újra 
felépítették a házakat. Nem régiben a környező termékeny 
földeken egy templom romjaira akadtak. A romok között 
egyik görög keresztyén igen érdekes mozaik padozatot 
talált, mely a szent föld mappája. Apró, négyszegletű 
s különféle szinű kövekből van kirakva a mozaik-térkép. 
Sok helynek még neve is fel van jegyezve görök hetük-
kel, felismerhetők a Jordán, a holt tenger, Jericho, Jeru-
zsálem, Bethlehem, Hebron és egyéb helyek a Jordán 
mindkét oldalán. A mozaik nem teljesen ép, itt-ott töre-
dezett és égés jelei látszanak rajta. Egyszerűen térképnek 
nem tekinthető, hanem inkább tájképnek. Mivel a váro-
sok házakkal vannak jelölve. A Jordán vizén pl. fel van 
tüntetve a komp a réveknél, kivannak rakva a halászok. 
A holt tengeren látható egy vitorlás hajó, itt és ott vad-
állatok. E kép azt is mutatja, hogy Jeruzsálemet római 
modorú, szobrokkal, oszlopokkal ellátott utca szelte át. 
Látható még az arab pusztából és Egyptomból egy részlet. 
Az egészben legfontosabb a geográfiára nézve a hely nevek. 
Mindenesetre ez a mozaik padozat a legrégebbi Palaestina 
minden eddig ismert térképei közül. (Cs.) 

* Tapintat lanságért áldás. Élénk emlékezetben 
van még, hogy nemrég egyik fővárosi róm. kath. káplán 
milyen jelenetet rendezett egy vegyesvallású házaspárral, 
a kik közül a prot. fél nem adott reversalist. Akkor az 
egész napi sajtó megbotránkozott a kápián magaviseletén, 
a mely egy cseppet sem volt alkalmas templomi hangulat 
ébresztésére, sőt bizonynyal az indulatokat háborgatta fel 
a jelenlevőknél. Most pedig — a mint halljuk — e káp-
lánt a mindenáron üdvözíteni akaró egyház egyik főpapja 
Boldizsár püspök ama buzgóságáért (?) levélben, postán 
küldött áldásában részesítette, a primás pedig egyik fő-
gimnáziumban vallástanárrá léptette elő. Pápista atyánk-
liainál sic itur ad astra. 

* Helyreigazítás. Mult számunkban »A nő a csa-
ládban és társadalomban« c. tárca tévedésből volt folyt, 
és vége jelzéssel ellátva. Az érdekes és tanulságos tárcát 
mai számunkban folytatjuk. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási ev. ref. egyház pályázatot hirdet 

egy elemi fitanitói állásra. 
Évi javadalmazás 540 frt törzsfizetés és 60 forint 

lakpénz. 
Az egész fizetés évnegyedi részletekben az egyház 

pénztárából fedeztetik. 

Tanító kötelessége ez idő szerint az első elemi fiosz-
tály tanítása, s a sorszerint rá következő vasárnapokon 
két harangozás közt a templomban biblia olvasása. 

Az állomás f. évi szeptember l-ső napján elfog-
lalandó. 

Csak okleveles ev. ref. vallású tanítók pályázhat-
nak; állandósíttatásuk az első sikeres év leteltével tör-
ténik. 

A kellően : keresztlevéllel, orvosi bizonylattal, okle-
véllel esetleg szolgálati bizonyítványokkal felszerelt folya-
modványok augusztus 25-ik napjáig az ev. ref. iskola-
szék elnökségéhez küldendők. 

Kisújszállás, 1897. augusztus 10-én. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, iskolaszék elnök. 

P á l y á z a t 
ev. ref. g i m n á z i u m i va l lás tan i k é z i k ö n y v e k r e . 

A tiszántúli egyházkerület a gimnáziumi VII. és 
VIII. osztályok számára irandó vallástani kézikönyvekre 
1895. évben meghirdetett pályázat folytán beadott pálya-
műveket a közlött bírálatok alapján el nem fogadván, azokra 
a pályázat kihirdetését újonnan elrendelte. 

Ehhez képest ismét pályázat hirdettetik a következő 
vallástani kézikönyvekre. 

I. A VII. gimn. osztály tanulóinak használatára 
irandó egy összehasonlító vallástan vagy vallástörténet. 
Ebben a tananyag következő részei tárgyalandók: 1. A 
vallástörténet fogalma. 2. A vallás előállásának oka. 3. A 
vallás külső nyilvánulása. 4. A vallások osztályzása I. Rész. 
A természeti vallások. 5. Az emberiség ős vallása 6. Az 
ausztráliaiak vallása. 7. A polinesiaiak vallása. 8. A Sa-
manismus. 9. A feticismus. 10. Az indiánok vallása. 
11. Mexikó és Peru ős lakóinak vallása. 12. A sinaiak 
vallása. 13. A finnek és magyarok ős vallása. 14. Az árja 
nyelvcsalád ős vallása. 15. A brahmanismus. 16. A budd-
hismus. 17. Zoroaster vallása. 18. A kelták ős vallása. 
19. A germánok ős vallása. 20. A szlávok ős vallása. 
21. A görögök ős vallása. 22. Az egyptomiak ős vallása. 
23. A rómaiak ős vallása. 24. A babyloniak és asszírok 
ős vallása. 25. A phoeniciaiak ős vallása. II. Rész. Kije-
lentett vallások. 26. A zsidók vallása. 27. A keresztyén 
vallás. Függelék. Muhamed vallása. 



A kézi könyv 4—41/2 nyomtatott ív terjedelemmel 
birhat. 

II. A VIII. gimnáziumi osztály tanulóinak hasz-
nálatára irandó: Magyar protestáns egyháztörténetem 
tekintettel a prot. egyházjogi fejlődésre. Ebben az anyag-
nak következő részei tárgyalandók: Bevezetés: 1. A refor-
máció útjának egyengetése hazánkban. 2. A magyar prot. 
egyház történelmének felosztása. 

Első korszak. A reformáció elterjedése, megszilár-
dulása és tetőpontra jutása. 3. A reformáció behozatala, 
annak terjesztői, pártfogói hazánkban a mohácsi vész 
előtt. 4. A reformáció elnyomására tett intézkedések a 
mohácsi vész előtt. 5. A mohácsi vész hatása. 6. A refor-
máció terjesztői a mohácsi vész után. 7. A reformáció 
pártfogói a mohácsi vész után. 8. A reformáció küzdelme 
és hódítása a mohácsi vész után, II. Ferdinánd haláláig. 
9. A protestantismus külállapotja Miksa uralkodása alatt 
1564—1576. 10. A reformáció híveinek lutheránus és 
kálvinista egyházakká alakulása. 11. Az unitárius egyház 
keletkezése. 12. A prot. egyház külállapotja Rudolf alatt 
Éocskai felkeléseig 1576—1604. 13. Bocskai István felke-
lése, a bécsi béke s az 1608-iki országgyűlés. 14. A refor-
máció híveinek társasági szerveszkedése, templomok, lel-
készek, iskolák. 15. Esperesek és superintendensek válasz-
tása. Egyházkerületek. 16. Nevezetesebb zsinatok 1608-ig. 
17. Biblia fordítások, hitvallások, káték, szertartásos és 
énekes könyvek s nyomdák. 18. A prot. egyház állapotja 
II. Mátyás uralkodása alatt 1608—1619. 

Második korszak. Az elnyomatás kora. 19 A prot. 
egyház külállapotja II. Ferdinánd alatt. 20. A protestánsok 
állapotja III. Ferdinánd alatt. 21. A prot. egyház állapotja 
I. Lipót első éveiben. 22. A magyar prot. egyház keser-
ves évtizede. 23. A soproni és pozsonyi országgyűlések. 
24. A protestánsok állapotja Lipót uralkodásának utolsó 
másfél évtizedében. Explanatio Leopoldina. 25. A kuruc 
háború hatása a protestáns egyházra s I. József uralko-
dása. 26. A magyar prot. egyház beléletében előfordult 
főbb mozzanatok a második korszakban. 27. Kitűnő magyar 
protestáns hittudósok a XVII. században. 28. A protestáns 
egyház állapotja III. Károly uralkodása alatt. 29. Mária 
Terézia uralkodása. 

Harmadik korszak. Az üdülés kora. 30. II. József 
uralkodása, a türelmi rendelet s iskolaügyi reformok. 31. A 
protestáns irodalom egyházkormányzat körében előjövő 
főbb mozzanatok a harmad1 k korszak alatt. 32. II. Lipót. 
Az 1790/91 : XXVI. t.-c. Budai Zsinat. Sinay per. 33. A 
A protestáns egyház állapotja I. Ferenc uralkodása kez-
detétől, vagyis 1792-1825-ig. 34. I. Ferenc uralkodásá-
nak utolsó évtizede. 35. V. Ferdinánd uralkodása. A vegyes 
házasságok, az 1843/44 és 1847/48-iki vallásügyi törvény-
cikkek. 36. A prot. egyház beléletében előfordult főbb 
mozzanatok V. Ferdinánd uralkodása alatt. 37. A protes-
táns egyház az önkényuralom alatt 1849—60. A pátens-
ügy. 38. A prot. egyház az újabb időkig. 39. Unió kísér-
lete a két prot. felekezet közt. 

E kézi könyv terjedelme 5—51/a ívben van meg-
állapítva. 

E kézi könyvek kidolgozására nézve megjegyzendő: 
1-ör, hogy a pályázati hirdetményben felsorolt pontoza-
tok az íróknak tulajdonképen csak tájékoztatásul szol-
gálnak, de azokhoz feltétlenül, egész merevséggel, az író 
egyéniségének teljes feláldozásával ragaszkodni nem kell; 
2-or, hogy a vallástanítás célja a növendékekkel a val-
lásra. az egyházra és annak intézményeire vonatkozó 
ismereteket közölni s bennök a vallásos érzelmeket egy-
házunk hitelve szerint a szentírás, mint Isten igéje alap-
ján éleszteni és ápolni, hogy szivökben a vallás és egyház 
iránti hü szeretet állandóan meghonosuljon s erkölcsisé-
gük, lelkületük s általában egész jellemök ref. vallásunk 
szerint idomuljon. 

A pályadíj — mindenik munkánál — nyomtatott 
ívenkint ötven forint, 50 forint. Csupán általános 
becsű munkának adatik ki az első kiadásért, később kö-
vetkezhető kiadásnál újabb egyezkedésnek lesz helye. 

Az idegen kézzel, tisztán és olvashatóan lemásolt 
s a szerző nevét rejtő jeligés levéllel ellátott pályaművek 
az 1898. évi május hó 1-sö napjára a tiszántúli ev. ref. 
püspöki hivatalhoz küldendők. 

Csupán ev. ref. szerzők pályázhatnak. 
Debrecenben, 1897. augusztus hó 7-ik napján. 

Joó István, 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 

gimnáziumainak felügyelője. 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült pro-

testáns főgimnáziumban a természet-földrajzi tanszék 
nyugdíjbalépés folytán megüresedett. 

Ez állásra, melylyel a természetrajz s földrajznak, 
vagy a természetrajz és német nyelvnek tanítása van 
egybekötve, pályázhatnak oly ágost. evang. hitv. tanárok 
és tanárjelöltek, kik az említett szakból oklevéllel bírnak 
vagy ezen szakra készültek. 

Javadalma: 1200 frt törzsfizetés, mely 1400, illetve 
1600 frtig emelkedik, 200 frt lakbér s egyelőre 50 forint 
ötödéves pótlék, mely szintén emélkedhetik. A helyettes 
tanár fizetése 900 frt. 

Kötelessége a fentemlített szakkal rokon tárgyakat 
is tanítani heti 20—22 órában. 

A megválasztott tartozik állását f. év szeptember 
hó 1-ső napján elfoglalni. 

A pályázati kérvények a szükséges okmányokkal 
felszerelve a főgimnáziumi igazgatóságához f . év aug. 
hó 20-ik napjáig nyújtandók be. 

Rimaszombat, 1897. július hó 29. 

2—2 Az igazgatóság. 
H0RNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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A r ó m a i k a t h o l i k u s a u t o n o m i a . 

II. 

Mindig azt tartottuk, hogy az egyházpoli-
tikai törvényeknek az állami ós magánélet egyes 
köreire messze kiható rendelkezései olyan »íilius 
ante patrem«-féle jelleggel bírnak az autonomia 
kérdése megoldásának megelőző kísérlete nél-
kül. Valóban, a mi azokban az intézkedésekben 
az állam ós egyház viszonyának elvi és általános 
szempontját illeti, az mind csak szótágazó ideg-
szál, mely az autonomia gerincén vezet keresztül 
vagy abban fut össze. Épen azért a katholikus 
autonomia rendezésének kérdését úgy tekint-
hetjük, mint számtani próbáját annak a műve-
letnek, mely az egyházpolitikai alkotásokat létre-
hozta. Ezek helyességének, a kifejtett nagy 
küzdelmek célravezetőségének egész kri tériuma 
azon fordul meg, vájjon az autonomia ügyében 
elérendő eredmények igazolni fogják-e utólag az 
állam ós egyház egymásra utalt és a szorosan 
összebonyolódott látkörei közti határ kivonásá-
nak anticipálását ? 

A »szabad államban szabad egyháza han-
goztatói ugyanis rendesen, abban tévednek, hogy 
egy abstract formulát keressenek e szavakban, 
mely minden időben, minden népre alkalmaz-
ható, mely minden egyházpolitikai bajra abszolút 
panace-át nyújt, holott a jelszó egészen speciális 
viszonyokra vonatkozik s egészen konkrét hely-
zet szüleménye volt. Mikor Cavour a szabad egy-
ház szabad államban« axiómáját kimondta, előtte 
csak egyetlen egyház lebegett, melynek messze-
menő igényeivel nem sokat törődött, feltéve, hogy 
azok politikai cirkulusait nem zavarták. A pro-
testáns felfogás ellenben nem ismer privilegizált 
egyházat, hanem csak különböző vallásfelekeze-
teket, melyeket az állam polgárai szabadon kö-
vethetnek. Bárhol egy vallás, alapítója szellemé-
ben a legmélyebb szellemi tartalommal, mihelyt 
egyházzá alakul, a világgal is megköti végzetes 

szövetségét s hatalmi körét a mennyire lehet, 
tágítani hajlandó. Már pedig az egyház ós állam 
így létrejött harcában békét csak az a fél tart-
hat,' mely békére kényszeríttetik. A katholikus 
egyház problémája egy hosszú ostromhoz hason-
lít, melynél nem lehet számítani a béke alkudo-
zások sikerére. Eredményt csak az biztosíthat, 
ha a sáncárkok mind szorosabbra vonatnak s 
az ostromoltaktól lassanként elmetszik a lótfen-
tartási vonalakat. 

Ebből azonban világosan foly az autonomia 
politikájának benső tévedése. Mert az egyház 
és állam történeti viszonyában a forduló pont 
ott állott be, a hol az egyetlen egyház a maga 
túlterjeszkedő hatalmi törekvéseivel különböző 
egyházakba ágazott ki. iVzóta minden egyház 
csak egy töredéke annak az erkölcsi hatalom-
nak, melyet képvisel, s melyeknek magasabb 
egységét az állam kell, hogy alkossa, nem any-
nyira önmaga és a felekezetek, mint inkább az 
egyes felekezetek közt fennálló jogviszonyok vég-
leges rendezésével. Micsoda folyamat ment itt 
végbe? Az, hogy lassanként a modern állam 
összes létalapjai protestantizálódtak, protestáns 
szabadelvű alapra helyezkedtek át. Ez nem je-
lenti az állameszme végleges laicizálását. Jelenti 
annak egy magasabb s eddig nem ismert attribú-
tummal való gyarapodását, mely a keresztény 
igazság erejével mint biró lép fel az egyházak 
egyoldalú törekvései közt s kinek-kinek meg-
vonja egyenlő jogkörét magasztos hivatása tel-
jesítése közt. Iliszen az egyházak igazságai nem 
szabad, hogy az állam előtt attól függjenek, mily 
erő, mily hatalom áll rendelkezésükre eszméik, 
tanaik propagálása érclekében. Az anyagi egyen-
lőtlenség helyett a szellemi egyenlőség, a fegy-
verek egyenlősége kell, hogy mérvadó legyen 
abban az elbánásban, melyben az állam részéről 
minden felekezet részesülni jogosítva van. Csak 
ez biztosíthatja az egyházak szabadságának valódi 
ideálját. 



Gondolatmenetünk tehát, ha jól kifejeztük 
a következő. Az állam jövőbeli szerepót nem az 
egyházak utolsó gyökérszálaitól is elszakadt val 
lástalanós felekezetnélküli államban látjuk, hanem 
inkább az összes egyházak érdekeit pozitive ma-
gába ölelő eszményi organismusban. Ez a cél 
nincs föltótlen összefüggésben az autonomia gon-
dolatával. Sőt a katholikus felekezettel szemben 
egyenesen kizárja azt. Mert oly autonomia, mely 
nem történetileg fejlett, melyet az államhatalom 
octroy-ja szab ki, csak egy holt forma lehet, 
melybe nem Önt vért az egyházi élet öntevé-
kenysége. A »szabad egyház szabad államban« 
doctrinája nem olyan, mely gondolkozásunk, 
tapasztalataink mai világítása mellett sok ós jogos 
kritikát ne hozna ki. Mindenek fölött pedig nem 
ok nélkül tar tunk attól, hogy a katholikus egy-
ház hierarchikus szelleme meg fogja találni érvé-
nyesülése útját a legbőkezűebben kivont autonomia 
keretei közt és akkor mi lesz a helyzet? A fel-
világosult katholicismus, mely ma az állam közvet-
len szövetségében s az államegyház intellektuális 
momentumaiban találja támaszát, menthetetlen 
áldozatául fog esni a tömegek obscurantismusá-
nak, mely alig fogja várni, hogy ismét kinyújt-
hassa kezét az állam szellemi dominiumára s 
felújítsa a középkor nagy harcait a világi hata-
lom birtokáért. 

Várnai Sándor. 

A keresztyén felebaráti szeretet. 
A Krisztus urunk dicsőséges szent nevéről 

elnevezett keresztyénség két egymással szorosan 
kapcsolatos talpkövön áll, melyeknek ha csak 
egyikét is elveti maga alól, isteni alapítóját meg-
tagadva méltatlanná válik a keresztyén névnek 
viselésére. 

Ezen kettős talpkő : az Istennek szeretete 
ós a felebaráti szeretet. 

Maga a testben megjelent Idvezífcő a tör-
vénytudó farizeusnak hozzá intézett ezen kér-
désére, melyik a nagy parancsolat a törvény-
ben? így felelt : »Szeressed a te Uradat Istenedet 
teljes szivedből, teljes lelkedből ós teljes elméd-
ből. Ez az első ós nagy parancsolat. A második 
pedig hasonlatos ehhez : Szeressed felebarátodat, 
mint te magadatcc. (Máté ev. XXII: 37—40.). 

Ugyanezt hangsúlyozza a pogányok nagy 
apostola Pál is, a római gyülekezethez írt le-
velében így nyilatkozván: »a ki egymást sze-
reti, a törvényt betöltötte. . . . Es ha több más 
parancsolat vagyon, e beszédben foglaltatik be 
summa szerint, tudniillik : Szeressed felebaráto-
dat, mint te magadat.® (Róm. XIII : 8—9.). 

Mellőzve már ezúttal az Isten szeretetét s 

az ezzel szorosan egybekapcsolt felebaráti vagy 
atyafiúi szeretetre szorítkozva, szóljunk ennek 
legszebb megnyilatkozásáról, t. i. a szegények 
és szűkölködők segélyezéséről s a könyörületes 
alamizsnálkoclásról, mely Mózes ótestamentumi 
thorájának s Mohamed zsidó-keresztyén vegyü-
letű koránjának is egyik sarkalatos ós kötelező 
hittétele. 

A könyörületes jótékonyság példás erényé-
nek köztünk keresztyének, de főleg mi köztünk 
egymásra utalt s többnyire nehéz anyagi hely-
zetben élő magyar protestánsok közt tiszta szív-
ből fakadónak, tehát őszintének ós igaznak kell 
lenni, ilyennek pedig csak úgy tekinthető a jóté-
konyság, ha egyedüli forrását valóban a fele-
baráti önzetlen szeretet képezi, mert különben 
a külsőleg legkegyesebbnek látszó alamizsnaosz-
togatás is nem egyéb farizeusi kópmutatásnál, 
melyről ugyancsak a nevezett apostol így szól: 
»Es ha minden marhámat a szegények táplál-
tatásokra költeném is . . . ha szeretet nincsen 
bennem, semmit az nem használ nókem«. (I. Kor. 
XI I I : 3.). 

Péter apostol is így int bennünket keresz-
tyéneket, közönséges első levelében (I. 22.) »a 
képmutatás nélkül való atyafiúi szeretettel tiszta 
szívből egymást igen szeressétek.« 

János apostol nyíltan kijelenti, hogy atya-
fiúi szeretet gyakorlása nélkül az Isten szeretete 
nem létezhet, így szólván közönséges első leve-
lében : »A kinek pedig vagyon e világi gazdag-
sága és látandja az ő atyjafiát valami nélkül 
szűkölködni ós bezárandja az ő szivét azelőtt, 
mi módon marad meg az Istennek szerelme 
abban ?« (III: 17.). 

Sokan vannak, kik ékes szavakkal, sőt írá-
sokban és nyomtatványokban is hangoztatják ós 
hirdetik a szegények és szűkölködők segélyezé-
sét, a könyörületes jótékonyságot, de ők maguk 
a cselekvésben hátramaradnak, habár esetleg 
megvan is bennök a kószakarat, mely azonban 
önmagában meddő ós gyümölcsöt nem terem. 

Ezért írja ismét Pál apostol II. Kor. VIII: 11.: 
»De mostan a cselekedetet is végezzétek el ; 
hogy mikópen a kószakarat megvolt, azonképen 
meglegyen valósággal a cselekedet is abból, a 
mitek vagyoncc. 

János apostol szintén int bennünket ekké-
pen : »Fiacskám ne szeressük egymást csak be-
széddel ós nyelvvel, hanem cselekedettel és 
valósággal«. (I. János III : 18.). 

Gondoljuk meg, hogy a szegények, éhezők 
ós ruhátlanok nem elégíthetők ki puszta szóval, 
habár ez a templomi szószékekből hangoztassék 
is. A szegényeknek és szűkölködőknek tehát 



a testiekből kell sáfárkodnunk, mint a nagy apostol 
inti a római gyülekezetet. (Róm. X V : 27.). 

Jól megjegyezzük pedig, hogy Isten előtt 
kedvesebbek a bár csekélyebb, de titkos és név-
telen alamizsnák, a dobra ütött, hirlapilag kikür-
tölt nagyszerű adományoknál, melyek legtöbbnyire 
nem tiszta ós önzetlen felebaráti szeretetből, 
hanem mellékforrásokból," például a hiúság ki-
elégítéséből, a nyilvános magasztalások utáni 
vágyakozásból, világi kitüntetések, politikai rang-
fokozatok elérhetésének tisztátalan célzatából 
erednek. 

Krisztus Urunk az ő magasztos hegyi prédi-
kációjában így inti az őt követő ós hallgató soka-
ságot: »Eszetekbe vegyétek, hogy alamizsnátokat 
ne osztogassátok emberek előtt, hogy láttassatok 
azoktól . . . Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, 
ne tégy annak cégért sípolással, mint a képmu-
tatók cselekesznek a zsinagógákban és az utcá-
kon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. 
Mikor pediglen te osztogatsz alamizsnát, ne tudja 
a te balkezed, mit cselekszik jobbkezed. Hogy a 
te alamizsnád titkon legyencc (Máté ev. VI: 1—4.). 

Ennélfogva keresztyéni szempontból épen 
nem helyeselhető a szegények, szűkölködők, nyo-
morultak segélyezésének jelenkorunkban lábra-
kapott és divatossá vált olyan gyakorlása, mely 
már csak hangzatos koncertekhez, fényes tánc-
mulatságokhoz, látványos bazárokhoz, nyereség-
gel kecsegtető sorsjátékokhoz kapcsolva számít-
hat sikeres eredményre. 

Szomorú jelensége ez a tevékeny atyafiúi 
és felebaráti szeretet hanyatlásának a keresztyén-
sógben, mutat ja tényleges beteljesedését annak, 
mit Krisztus Urunk megjósolt ekképen: »Es mint-
hogy a bűn igen megsokasodik, az atyafiúi sze-
retet is igen meghidegeclik sokakban« (Máté ev. 
XXIV: 12.). 

Be kell azonban ismernünk, hogy a keresz-
tyén felebaráti szeretetnek jelenkorunkban ész-
lelt szembetűnő meghidegedósót nemcsak bűneink 
megsokasodása, hanem a sokféle súlyos közadó-
zások is, melyeknek légió a száma s melyeket 
jámbor apáink hírből sem ismertek, szintén okoz-
zák, de mindenesetre nagyban fokozzák, mivel 
a szükség megfojtja az akadozási jó akaratot s 
gátolja a jótékonyság tevékenységét. 

Mind ezek mellett is valóban úgy tűnik fel 
a jelenkori mulatságos jótékonyság, mint első 
sorban a hiúság vására, hol a könyörületes köz-
adakozás csak alárendelt cél és takarózó a be 
nem vallott ós elpalástolt főcél pedig a szóra-
kozás, a múlatás s az emberi szenvedélyek ki-
elégítése. 

Szerintem tehát untig elegendő volna a köz-
adakozások olykor tagadhatlanul fényes ered-

ményének pusztán számszerű közleménye s épen 
nem volna szükséges az egyes adakozóknak is 
megnevezése, sőt a bevett gyakorlat szerint még 
hírlapok útján is kikürtölóse, ez uttóbbit — ha 
már el nem lehetünk nélküle — legjobb esetben 
is csak példaadásul ós buzdításul tekinthetvén; 
mert az efféle, nem tiszta szívből s nem a mun-
kás felebaráti szeretet egyedüli forrásából szár-
mazó alamizsnálkodás volta képen nem egyéb az 
úgynevezett megpumpolásnál, mit már Pál apostol 
is elítél II. Kor. IX: 5, azt mondván, hogy: »az 
igórt segedelemnek kiszecletése kész legyen, mint 
jótétemény és nem mint valami saccoltatás«. 

A mi jó emlékezetű protestáns eleink nem 
szorultak mulatságos és nyeremónyes jótékony-
ságra, nem szorultak a felebaráti, illetőleg hit-
felekezeti szeretetnek kölcsönvett lángokkali fel-
lobbantására, hanem szegényeikről, nyomorékaik-
ról és koldusaikról egyházilag gondoskodtak, azok-
nak az akkori időkhöz képest megfelelő elhelye-
zésére és ellátására menedék- ós kórházakat 
emeltek saját körükben eszközölt jótékony ada-
kozásokból s könyörületes szivű gazdag egyház-
tagok alapítványaiból, A munkás felebaráti szeretet 
ezen példás emlékeitől azonban az átkos hit-
üldözések alatt több helyeken megfosztattak. 

Sajnos, hogy az ilyen leginkább a mult 
századokban keletkezett jótékony hitfelekezeti 
intézeteknek kellő szaporodásával nem dicseked-
hetünk; méltó elismeréssel nyilatkozhatunk egyéb-
iránt a mincl két felekezetű protestáns lelkészek 
ós tanítók özvegyei ós árvái számára újabb idők-
ben létesült, vagy megerősödve szervezett nyűg 
díjintézetekről, az országos protestáns árvaház-
ról, és egyéb — bár főként csak fővárosunkban 
— keletkezett jótékonysági egyesületek áldásos 
működéséről. 

íme a folyó mostoha esztendő meghozta a 
földbirtokosainkat s bérlőinket sújtó gyakori iszo-
nyatos felhőszakadásokat, a ret tenes orkánokat, 
a pusztító jégveréseket, mely elemi csapások a 
lábon állott gabonatermésnek igen nagy részét 
tönkre tették, majd a kalászokban szórványosan 
megmaradt magot úgy szólván megfelezte a rek-
kenő hőség, a learatott gabonacsomókat ós ke-
reszteket pedig elragadta ós megsemmisítette a 
borzasztó árvíz. 

A jövő 1898. év megnyíltával ínséges ta-
vasznak nézünk szorult szívvel elébe, még a 
jobb módú mezei gazdáknak is alig maradt házi 
ólelmökre, cselédeik ellátására való gabonájuk, 
s ha szűk termésükből elvetik a jövő évre nól-
külözhetlen magot, nem marad, miből az állami 
és egyéb adókat, sok helyt tetemes egyházi ter-
heiket fedezhetnék. Ide járul, hogy még a leg-
szorgalmasabb mezőgazdasági munkások sem ke-



reshettek annyit, a mivel a jövő évi termésig 
kijöhetnének, s így még inkább ki lesznek téve 
a tévesen felfogott szocializmus közveszélyű esz-
méinek ós tanainak, melyek fájdalom! már a 
magyar mezőgazdasági munkás osztály közé is, 
melynek jelentékeny százalékát protestáns hit-
feleink képezik, csábítólag behatoltak. 

A jövő óv bizonyára tág kaput fog nyitni 
elébünk a felebaráti szeretet tevékenységének 
s bő alkalmunk lesz a jótékonyság gyakorlására 
a szegények ós szűkölködők, kiváltképen peclig 
hi tünknek cselédei, t. i. saját protestáns feleink 
irányában, kik előreláthatólag vajmi nagy száza-
lékát teendik segélyezésre ós alamizsnára szo-
rult ínséges honfitársainknak, kiknek gyámolí-
tasara sem fejedelemségekkel vetekedő főpapi 
ós egyházi javak, sem hitbuzgó dús aristokraták 
készletben nem állnak, míg a részünkre csak 
legújabb idők óta s így is vékonyan kiszolgáltatott 
hitfelekezeti államsegély saját külön rendelteté-
sétől el nem vonathatik. 

Adja Isten ! hogy meg ne restüljünk a kö-
nyörületes adakozásban, hogy mi Krisztusról 
nevezett keresztyének szégyenben ne maradjunk 
Mózesnek és Mohamednek egymást példásan se-
gélyező ós gyámolító követői előtt ! 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

Még néhány szó a tanítókáplánsághoz. 
(Válaszúi »Egy felső-baranyai káplánénak.) 

A tanítókáplánságnak e becses lapok mult 
(32.) számában megjelent apologiáját és dicsére-
tét, sajnálatomra, nem írhatom alá. Hogy ezt 
indokolhassam mindenek előtt a tanítókáplánság 
hisztorikumáról kell néhány szót szólanom. 

Addig, a míg a lelkészi hivatás igaz magasz-
tosságában állott a köztudatban, oly sokan tódul-
tak e pályára, hogy az egyház végzett ifjait 
tulajdonképeni pályájukon nem tudta elhelyezni. 
Hogy mégis valamiképen existálhassanak, a többek 
között tanítókáplánságok felállításával is adott 
nekik ideiglenesen kenyeret. Ebből talán kitűnik, 
hogy a tanítókáplánság egy oly szükség köve-
telte intézmény, a hol az egyház káplánjainak feles-
legét ideiglenesen helyezte el. S nem termószetes-e, 
hogy az egyház nem hajlandó szükséget látni 
káplánokban csak azért, hogy a tanító-hiány egy 
nagyon kis részben enyhíttessók; s nem önként 
órtetődik-e, hogy a beállott káplánszükséget az 
által szünteti meg, hogy a szomszéd territó-
riumról visszahívja aktiv szolgálatba embereit még 
akkor is, ha azoknak ott jobb existentiájuk volt?! 

íme röviden kifejtve, ez teszi jogossá és 
indokolttá a tanítókáplánságok eltörlését. 

Megbocsásson az ón felső-baranyai tisztelt 
kollegám, ha ón még tovább megyek, és azt 
mondom, hogy az ő ifejtegetósei engem arról 
sem győztek meg, hogy a tanítókáplánságot érde-
mes volna továbbra is fentartani. 

Hogy a népiskola, vagy a középiskola inkább 
»veteményes kertje«-e az egyháznak? e felett 
vitatkozni medclő, mert mind a kettő az a maga 
helyén, s e kérdés különben sem tartozik ide. 
De tessék csak így felteni a kérdés t : a nép-
iskolai növendékek vallásos nevelésére szüksé-
gesebb e inkább a theologiai képzettség, vagy 
a középiskolaiakéra? S abban, talán még kolle-
gám is nekem ad igazat, ha azt mondom, hogy 
a népiskolai egyházias képzés inkább lelkület, 
mint képzettség dolga. Az a kollegám által emle-
getett »szélesebb látköra, a Schleiermacher 
»sajátságos felfogásának« az ismerete, a nép-
iskolai neveléshez — legalább is, — nem feltét-
lenül szükséges. Hanem igenis az egyházias érzés, 
a vallásos kedély, mely egy becsületes ós jóra 
való református, tanítónál épen úgy meg lehet, 
s a mely nem a theol. képzettség eredménye. 
A népiskolai tananyagból talán a hittan tanítását 
jó, ha lelkészember vezeti, de ez már a lelkész 
cura pastorálisához tartozik, s pusztán ezért egy 
tanítókáplánt alkalmazni nem érdemes. 

De a jó tanítósághoz e vallásos lelkületen 
kívül még szükséges a hivatottság vagy — lega-
lább is — az a tudat, hogy neki a tanítóság 
a kenyere. Hát ez a tanítókáplánban vagy a 
kópezdót végzett fiatalemberben lehet-e meg 
inkább? Es itt ú j ra ellene kell mondanom kolle-
gám fejtegetése ama részének, mely azt iparko-
dik bizonyítani, hogy a tanítókáplán »jobban 
vagy legalább is úgy megfelel kötelességének, 
mint a tanítók legnagyobb rószecc. Az a káplán, 
kit tanítókáplánságra internálnak, abban a tudat-
ban, hogy ez neki nem hivatása, csak ideiglenes 
kenyere, nem is igyekszik gyakorlati tanítóvá 
kiképezni magát. Munkáját kedvetlenül végzi, 
mert — mondjuk ki nyíltan — állapotát lefoko-
zásnak tekinti, s egyáltalában nem fáradozik 
azon, hogy lelki tehetségeinek ezt a felét kifej-
leszsze. Ez azonban csak a theoria, s nagyon 
sajnálom, hogy opportunus ós politikus szem-
pontból nem sorolhatom fel erre pozitív bizony-
ságaimat ós adataimat, melyek pedig bizonynyal 
legdöntőbb cáfolatai volnának kollegám önérze-
tes fejtegetéseinek. 

Es még néhány szót a középiskolákról. Er re 
vonatkozó fejtegetéseimet kollegám alapjában 
félreértette. Mert a mikor a r ra a jelenségre 
mutat tam reá, hogy a lelkósztanárok számának 
csökkenésével középiskoláinkban a nem protes-
táns érzelmű tanárok szaporodnak, én tanári 



k a r a i n k n a k azon e l e m e i r e cé loz tam, kik t a n á r i 
k é p e s í t é s ü k m e g s z e r z é s e u t á n l é p n e k egyhá -
z u n k b a , s a k ike t — t i sz te le t a k i v é t e l e k n e k 
— l e g n a g y o b b r é s z b e n nem m e g g y ő z ő d é s veze t 
m i h o z z á n k . S azé r t a n é h á n y s a j n á l a t o s k ivé te l t 
k é p e z ő l e l k é s z t a n á r é r t , k ik a va l l á s t an í t á s ró l 
ko l l egám előt t k ics iny lő leg ny i l a tkoz tak , n e m l ehe t 
e l í té lni a t ö b b s é g e t , k i k n e k l e g i n k á b b köszön-
h e t j ü k , hogy közép i sko lá ink egy n é m e l y i k é b e n 
az e g y h á z i a s sze l lem m é g m a is fe l ta lá lha tó . 
Bizony it t n a g y o b b s z ü k s é g v a n theo log iá t végze t t 
e m b e r e k r e , m i n t a n é p i s k o l á k b a n , s ez a m u n k a -
kör , megfe l e l t h e o l o g u s a i n k k é p z e t t s é g é n e k . Ne 
b á n t s a a z é r t az én k o l l e g á m az »év rő l - év re szapo-
r o d ó c í m z e t e s káp lánoka t®, mely c ím a la t t theo-
l o g u s a i n k n a k az a t i s z t e l e t r e m é l t ó k is s e r e g e 
re j tőz ik , k ik n e m r e t t e n v e v issza a f á r adság tó l , 
n e h é z s é g e k t ő l , azon f á r a d n a k , h o g y a pap in felül 
t aná r i ok leve le t is s z e r e z z e n e k m a g u k n a k i nkább , 
m i n t s e m t a n í t ó k á p l á n s á g o k b a n t ö l t enék el ide-
j ü k e t . 

E n n y i t k í v á n t a m ez a l k a l o m m a l fe lvi lágosí-
t á s u l ez ón f e l s ő - b a r a n y a i t isztel t k o l l e g á m n a k 
t u d o m á s á r a hozni , ki t is n a g y o n k é r e k , hogy ne 
vegye rossz néven , hogy én az ő »nagy az e fezus i 
D i á n n a ízű« f e j t ege t é se i t n é m i l e g k i v e t k ő z t e t t e m 
ideá l i s p a l á s t j á b ó l , s r á m u t a t t a m , h o g y a t an í tó -
k á p l á n s á g b a n ő a k á p l á n o k » t i s z t e s séges ex is ten-
c iá já t« védi c s u p á n . É s e b b e n b izony igaza van , 
h a n e m ezzel l e g k ö z e l e b b a k á p l á n i f i ze tések 
c í m é n k í v á n o k fogla lkozni . B é k e s s é g v e l ü n k ! 

Legifj. S&ász Béla. 

I S K O L A Ü G Y . 

A valláserkölcsi nevelésről. 
Felolvastatott a solti egyházmegyei tanító-egyesület ez évi 

közgyűlésén Dunapatajon. 

(Folytatás és vége.) 

A tanító-egyletek eszméje tehát nem új; de édes 
hazánkban nem is olyan régi, hogy áldásos munkáik min-
denki előtt ismeretesek volnának s hogy az eddigieknél 
többet nem tehetnének. 

Véleményem szerint a tanító-egyletek a vallásos 
erkölcsi élet terjesztésére s így az általános közművelő-
désre is sokat tehetnek az által, ha közgyűléseiket nem 
egy-két helyhez kötve, hanem az egylet tagjainak lakó-
helyein felváltva tartják, még pedig lehetőleg az évnek 
azon szakában, mikor nemcsak a műveltebb, de a külső 
mezei munka szünetelése folytán a kevésbbé művelt nép-
osztály is részt vehet azokon, hogy tanácskozásaik lefolyá-
sának tanúi lehessenek. Hadd lássák működésöket, hadd 
győződjenek meg a felől, hogy a tanítók nem az eszem-
iszomért, hanem a tanügyi kérdések tisztázása, megfejtése, 

a sikeresebb munkálkodás megkönnyítésére szolgáló mó-
dozatok s eljárások elsajátítása végett gyülekeznek össze, 
tanítva, oktatva egymást testvéri szeretettel, mint tevék 
azt hajdan Krisztus tanítványai. 

Hogy pedig gyűlésük tanulságos legyen s maradandó 
nyomokat hagyjon a hallgató közönség szivében : már 
külső megjelenésük tiszteletet gerjesztő s követésre méltó 
például szolgáljon. 

A gyűlést megelőzőleg az egylet tagjai a közisteni 
tiszteleten résztvegyenek. A tanácskozást, Isten segedelmét 
kérő buzgó ima nyissa meg s a kitűzött kérdések tárgya-
lása legyen komoly, tárgyilagos, minden személyeskedés-
től ment. Minden szavunk tegyen bizonyságot arról, hogy 
Jézus tanítványai vagyunk, hogy a felsőbbség rendele-
teinek az egyházi és polgári törvényeknek hódoló tiszte-
lettel engedelmeskedünk; de másrészről, hol törvényadta 
jogokról van szó, ott szerényen bár, de fölemelt homlok-
kal, nem meghunyászkodva, de férfias bátorsággal tilta-
kozzunk a sérelmek ellen; s mint kötelességeinket ismerő 
s híven teljesítő munkásai a nemzeti nevelésnek, megér-
demlett jutalmunkat, határozott, de nem kihívó hangon 
követeljük. Ilyen magunkviselete követendő például szol-
gálhat minden községben s jó emlékezetünk éveken át 
élni fog. 

A vallásos, erkölcsi élet előmozdítását munkálhatják 
a tanító-egyletek az által is, ha tagjai ének-kart alakíta-
nak s a közgyűlések alkalmával nyilvános szereplésre 
vállalkoznak. A zenében jártas tagok, a világi elem bevo-
násával, dal- és zeneestélyt rendeznek, melynek tiszta 
jövedelméből egyrészt a gyűlés helyén működő jótékony-
intézetek valamelyikének, a másik részt pedig saját gyám-
egyletük javára fordítanák. 

Ezen egyesületi ének-kar a gyász-szertartásoknál 
is szolgálatot tenne, nemcsak akkor, mikor egyik-másik 
egyleti tag családját látogatja meg az Úrnak öldöklő 
angyala, hanem a lelkipásztorok s egyes egyháztagokat 
ért gyászeseteknél is. Ezen keresztyéni, vallásos cselekmé-
nyek által a fájdalmas szivek iránt nemcsak jóleső rész-
vétet nyilvánítana az egylet, de önmaga iránt is tiszteletet 
gerjesztene, tekintélyét növelné s a halottak iránti kegye-
letes érzést az élők szivében nagy mértékben megerősítené 
s mindezek által a lélek nemességét előmozdítaná. 

De az egyesületi ének-kar buzdító példa lenne az 
egyes gyülekezeteknek is, hogy kebelükben hasonlót alakít-
sanak, hogy az ének és dal művelése által saját leikük-
nek gyönyörűséget, környezetüknek örömet szerezve, mind 
magukat, mind másokat serkentsenek a jóra, szépre, 
nemesre. Mert ki tagadhatná, hogy egy jól szervezett és 
jól vezetett énekkar éneke többet ér mindenféle zenénél, 
hogy ez legkönnyebben megtalálja az utat a szívhez, hogy 
egy szép éneknek preciz előadása a legnemesebb érzelme-
ket kelti fel úgy az Isten imádására szentelt helyeken, 
mint az ellenséges táborral szemben. 

Erőt, bátorságot nyújt ez a szenvedőknek, mint 
hajdan a vértanúknak, kik a máglyák lángjai között zsol-
tárokat énekelve adták ki hiterős lelküket. De erős, félel-



met nem ismerő bátorságot nyújt az ének, a dal a csaták 
hevében is, mire hadverő apáink története fényes bizo-
nyíték. 

A »Szózat«, a »Talpra magyar*, »Kossuth induló* 
s a többi ezekkel rokon nemzeti dalaink hazafiúi szerel-
met gerjesztő hangjainál lettek félistenekké azon bajnok 
Őseink, kik a szabadságharcban oroszláni bátorsággal 
küzdöttek s vérzettek el édes hazánkért. Igen, a nemzeti 
ének. a nemzeti dal erősebb minden fegyvernél. Ezt terjesz-
teni, tanítani, népünknek mintegy vérébe oltani szent 
kötelességünk 

Jótékony hatással lenne nemcsak az egyesület tag-
jaira, de a hallgató közönségre is, ha a közgyűlések alkal-
mával, a házi ipar megkedveltetése céljából felolvasások 
tartatnának; sőt, ha valamelyik községben annak egyik 
vagy másik ága míveltetik, a készített tárgyakból kiállítás 
rendeztetnék. A példa, a felmutatott siker e téren is köve-
tőkre találna s a mellett, hogy a munkásság ösztöne 
sarkaltatik, az anyagi és szellemi előhaladás is tápot nyer. 

Hathatós eszköze lehetne a közművelődésnek az is, 
ha a bel — s a mennyire lehetséges — a külföldi tudo-
mányos, tanügyi és szépirodalmi mozzanatokról az egylet 
egyik tagja által jelentés tétetnék. S mivel az egyesek 
anyagi ereje kevés ahhoz, hogy az e végre szükséges szak-
munkákat, folyóiratokat beszerezhetnék, az egyesület saját 
könyvtára részére beszerezve, azokat a bű várlatra s jelen-
téstételre vállalkozó egyéneknek rendelkezésére bocsátaná. 

Egyik legszebb, mondhatnám legfőbb feladata a tanító-
egyleteknek a próbatanítás, melyre észrevételeit minden 
tag megteheti. A meghallgatott tanítás ugyanis, a személy 
iránti kiméletességgel, tárgyilagosan megbiráltatván, a mi 
helyesnek bizonyul, elfogadásra ajánltatik, a mi pedig fölös-
leges, vagy egyáltalában céltalan, kerülendőnek kimondatik. 
Az ekként megejtett próbatanítás s annak megbirálása, 
míg egyrészről a tagok képzettségét egész mivoltjában 
kidomborítja s az előretörekvőket önművelődésre serkenti, 
másrészről a hallgató közönségben tiszteletet gerjeszt a 
tanítóság iránt s már ez a tisztelet felébresztése a nemzet 
napszámosai iránt, egy nagy lépés a közművelődés felé. 

Ezen teendők mellé sorozható még az egyes tan-
ügyi kérdésekről tartandó értekezések, melyek úgy az 
egyleti tagokra, mint a hallgató közönségre is jóhatással 
lehetnek, kivált ha a helyi körülmények tekintetbe véte-
lével iratnak. 

Az eddigi felsorolt teendők lelkiismeretes végzése 
által segítségére lesznek a tanítóegyletek az egyes tagok-
nak s közelebb hozzák a családot az iskolához ; meggyő-
zik a szülőket arról, hogy a gyermekeikre nemcsak nekik, 
de a társadalomnak, a hazának is szüksége van, hogy 
nincs oly alacsony sors, melyben jót, szépet, hasznosat 
nem lehetne tenni, hogy az egyesített erő a legnehezebben 
megközelíthető akadályt is legyőzi, hogy a munka, a szor-
galom jutalmat nyer s legbecsesebb vagyonunk a tudo-
mány, melyet sem a rozsda, sem a moly meg nem emész-
tenek, sem a lopók ki nem ásnak és el nem lopnak. 

Ha ezekről sikerült őket meggyőznünk, megtaláltuk 
szivükhöz az utat, melyen haladva, forrásává tehetjük 
azokat a jótékonyságnak, az áldozatkészségnek, melyek-
nek okos vigyázat melletti felhasználásával sok olyan 
üdvös intézményt létesíthetünk, melyeknek áldásai nem-
zedékről-nemzedékre fognak szállani. 

A tanítóegyleteknek ilynemű munkássága megte-
remtheti minden községben »A népnevelési«, »Mérték-
letességig »Szegény gyermekeket segélyző* s több efféle 
egyleteket, miket az egy községben működő egy két tanító 
— bármily apostoli buzgalommal bírjon — csakis igen 
kedvező körülmények között létesíthet. 

Hogy a most említett emberbaráti egyesületek, mily 
hasznos intézményei a társadalomnak, mily sokat köszön-
het ezeknek a haza, mily nagy mértékben előmozdítói 
ezek a közművelődésnek: azt fejtegetni fölösleges. Rövi-
den csak annyit említek meg, hogy ezek a jótékonyságot 
gyakorló egyletek hazánkban a hol meghonosultak, ott 
az előhaladás úgy az anyagi, mint a szellemi téren mind-
inkább észlelhető. S igazán sajnálatra méltó község az, 
a mely egyetlenegy jótékonyságot gyakorló egyesülettel 
sem bír. 

Hát hiszen megengedem én, hogy az ilyen helyeken 
is tisztán megőriztetnek az erkölcsök, alamizsnát is adnak 
a szűkölködőknek, az elhagyott árvák is kapnak kenyeret 
éhségük csillapítására s egy-két ruhafoszlányt mezítelen-
ségük eltakarására; de hpgy az erkölcsi nemes tettek 
mezején versenyre kelnének a lakosok s nagyobb áldoza-
tokra is készek lennének: azt kétségbe vonom. Mert 
hiszen a szétforgácsolt erő soha sem képes olyan ered-
ményt felmutatni, mint az egyesített erő a társulati szel-
lem hatása alatt. 

Hogy pedig a tanítóegyletek bármelyike ily áldásos 
munkák végzése által befolyást gyakorolhasson a családi 
és iskolai nevelés-, s nyilvános fellépései által a társadalmi 
téren hazánk közművelődésére: mindezek fölött arra kell 
törekednie, hogy tagjaiban az önmunkásságot nemcsak 
szorgalmazza, de azt folyvást erősítse. Az önmunkásság 
s művelődés eszközeit, melyeket szigorű anyagi körülmé-
nyeink miatt egyes ember meg nem szerezhet, egyesített 
anyagi erejével az egylet gyűjtse össze s tegye minden 
tagnak könnyen hozzáférhetővé. S ha midőn ezt meg-
teszi : követelje meg szigorúan azon eszközöknek lelkiis-
meretes fölhasználását s kérje számon minden tagjától a 
szerzett talentumokat. 

Igv, ha az egyesületnek minden tagja megteszi ön-
maga iránti kötelességét s a műveltség azon fokára emel-
kedik, melyen nemcsak tanítványai, de polgártársai előtt 
is nyilt homlokkal megállhat s minden tekintetben pél-
dányképül szolgálhat: akkor az egyesület nagy és dicsé-
retes munkát végezhet; mert bármelyik tagja bizassék 
meg a megfejtésre kitűzött tételek feldolgozásával, nem 
fog vele szégyent vallani. Míg ellenben, ha többszörösen 
egy és ugyanazon egyének végzik a nehezebb teendőket 
s a többiek csak meghallgatói, esetleg komoly, vagy csak 
felületes elbírálói a végzett munkának: a működés egy-



oldalú, megszokott s végre unottá leend; a remélt vég-
eredmény a várakozásnak nem felel meg. 

Épen ezen okból szükséges, hogy a munka felosz-
tassék ; a bátortalanok, a félénkek buzdíttassanak, s a hol 
a tehetség szikrája kipattan: ha a kritika némi csekély 
fogyatkozást észlel is, ne legyen kíméletlen, sőt élesztgesse 
azt jóakaratú tanácsával, útbaigazító eszméivel. így aztán 
nem fogjuk azt a sajnálatos valót konstatálhatni, a mit 
napjainkban tapasztalunk, hogy sokan, bár tehetségük és 
kedvük is volna a munkára, a kritika ostorcsapásaitól 
félve, visszahúzódnak a küzdtérről. 

Ez nem jól van így. Ennek meg kell változni. 
És ez csak úgy és akkor változik meg, ha az egy-

letek tagjai egymásban a munkakedvet kölcsönösen élesz-
tik; ha az élet nagy iskolájában gyűjtögetett tapasztala-
taikat, tudományukat egymással megosztják, az erősebbek 
a gyöngébbeket támogatják. 

»fgy az Úrnak háza épül, 
Napról-napra inkább szépül, 
Plántái virágozva nőnek*. 

A > Néptanító« névre csak akkor vagyunk igazán 
érdemesek-, ha nemcsak a gyermekeknek, de a felnőttek-
nek is nevelői, oktatói, tanácsadói leszünk. 

így hozzuk közelebb a családot az iskolához, így 
hathatunk a szülőkre s adhatunk irányt nevelési kötel-
meik teljesítésének, melyet ha betartanak, saját munkán-
kat könnyűjük meg. 

így növelhetjük, oktathatjuk egymást mint testvérek 
s így leszünk alkalmasak arra, hogy mind az iskolában 
tanítványaink előtt, mind a társadalmi életben erényeink-
kel tündökölhetünk s minden szép és nemes eszme terjesz-
tésében irányadók lehetünk. 

íme, szerény véleményem szerint ezek azok a teen-
dők, melyeknek pontos végzése által nem csekély befolyást 
gyakorolhatnak a szülők, a tanítók és tanító-egyletek a 
családi és iskolai nevelés, a tanügyi és társadalmi téren 
a vallásos élet és tiszta erkölcs növelésére, mely egyedüli 
alapja az általános műveltségnek s a közboldogságnak. 

Azon öntudattal végzem értekezésemet, hogy köteles-
ségemet a nálam elhelyezett talentumok értéke szerint 
megtettem. 

Midőn a tisztelt közgyűlésnek türelmeért szives 
köszönetemet nyilvánítom: kérem a jó Istent, hogy áldása 
legyen egyletünkön! Őrködjék fölöttük az egyetértés szel-
leme, mert az egyesített erő csodákat mivel! 

Dunapataj. Filep Endre, 
tanító, egyesületi elnök. 

T Á R C A . 
A »Logosz« evangéliumáról. 

Néhány megjegyzés dr. Kecskeméthy Istvánnak e lap 29. s 30. 
számaiban megjelent »csevegésére*. 

II. 

»Igy hát nem is az egész prológ, hanem ez az egyet-
len sző (t. i. a Xófo?) az egész philosophus elmélet alapja* 
— kezded második közleményedet — és én szívesen követ-
lek a jelölt nyomon. De hát hogyan lehet az, hogy a 
philonismus híveit ez az egyetlen szócska annyira meg-
tudta babonázni? És miért nem tartják ugyanilv jogalapon 
a többi újszövetségi iratokat is, a melyekben e szócska 
előfordul, hasonlóan a philonismus termékének? Avagy 
az a tény, hogy dacára e szó másutt is való szereplésé-
nek, a kritikusok jelentékeny része mégis csak a János-
evangélium pbilonismusához köti magát, nem sokkal inkább 
arra utal-e, hogy e felfogásnak mélyebben fekvő gyöke-
reit keressük ? Tegyük pedig ezt a kutatás teljes szabad-
ságával, mert valóban helyesen mondod: »a szabadság 
a tudomány dajkája s az igazság őre« — s ne azon aggo-
dalmas szorongással, hogy mindjárt á világnak kell össze-
dűlnie, ha az eredmény esetleg a philonismus nyomait 
konstatálja. Vajmi rosszul állana Isten országának s igé-
jének ügye, ha annak ereje és hatása a m i — különben is 
csak a »scripturára* s nem a »verbumra* irányuló kri-
tikánktól s a tradíció sokszor bizonytalan s önkényes ada-
taitól függene! 

Tökéletesen igazad van, a midőn felállítod az elvet, 
hogy »XÓYO£ jelentését magából a János evangéliumából 
kell meghatároznunk«. Mi hát ez a \oyoc, ez alapon? 

A János-evangélinm Xóyoc-a, mondod, »az ige, Isten-
nek ékesen szóló élő igéje* s feltétlenül igazad is van. 
Tehát mondjuk, ugyanaz, a mi a pvjji.a, Luthard szerint 
»oratio«. De hát azt hiszed tán, hogy a Philon Xóyoc-a 
csak a »ratio*, csak voöc s nem egyúttal Istennek élő 
szava, beszéde is? Tépjük ki akkor Philon egész specu-
latiójából az ótestamentumi elemet s tegyük meg őt tisz-
tán a platonismus és a Stoa bölcselem korcsává. Pedig 
tudjuk, hogy Philon épen a platonismus és az ószövetség 
közt közvetít a Stoa által. S épen ez által nyer Philo nál 
a Xófoc hármas értelmet: a platonismus révén azonos az 
az ideával, a Stoa révén a »világszellemmel*, de az ószö-
vetség révén Istennek élő szava marad az. Csakhogy ha 
a dolog így áll, akkor elesik a Luthard által erőszakosan 
előrántott s általad is idézett s inkább csak szójáték érté-
kével bíró megkülönböztetés. 

Ámde kérdés vájjon a János-evangélium Xófoc-a 
csupán csak az igét, a szót jelenti-e ? Magad elismered, 
hogy az alexandriai Xóyoq és a János-evangélium Xo-foc-a 
között van egy erős közös vonás, t. i. hogy* mind a kettő 
közvetítő*, bár ezt csak első tekintetre feltűnő látszatnak 
minősíted, a mennyiben ama Xófos-memra* — mondod — 
»elválaszt«, a XÓYOc-Krisztus pedig »összeköt«, »arra azért 
van szükség, hogy Isten minél magasabban trónolhasson 
a világ felett, a melylyel nem érintkezhetik, mint az ő 
ellentétével; erre pedig azért van szükség, hogy Isten 
minél közelebb lehessen a világhoz, hogy a sötét és profán 
világot megvilágosítsa és megszentelje az ő immanentiája*. 
Hát ez is áll, de csak addig, míg a Philon Xófoq-át, mint 

* NB. ily összeköttetésben a XópS épen >oratiot«, szót jelent, 
a mennyiben a Memra szó az uibK szóból származik, melynek gal 
jelentése »dixit, locutus est*. 



csupán platonikus ideát gondoljuk, tehát ha Philont tisztán, 
mint platonikus bölcselőt tartjuk szem előtt. Ámde ez ismét 
nagy tévedés, mert ha Philo mint platonikus bölcselő 
Istent a világtól teljesen el is különíti, annyira pedig, 
hogy őt még csak névvel sem nevezhetjük s csupán 
a rejtelmes, a szent tetragrammatonnal ( HIPP = a ki 
van) jelölhetjük: másrészt mint szive szerint zsidó, tehát 
az ószövetség híve s mint a Stoa bölcselet vallója hatá-
rozottan tanítja o Isten immanentiájat is a világban (v. 
ö. i. munkám 21. sk. 1.). Es hogyan ki által immanens és 
ható Isten e világban ? Bizony csak a XÓYOC által ép ügy, 
mint Jánosnál. Tehát e ponton sem konstatálható Philon 
s a János-evangélium között absolut ellentét. Csak ne 
vegyük Philont pusztán egyik vagy másik oldaláról figye-
lembe, hanem az egész theosof bölcselőt s bizony-bizony 
Luthardék, Weissék, Beyschlagék s Reschék »positiv< állí-
tásai vajmi ingadozóknak fognak mutatkozni. 

Tehát a Philon XóYoc-a sem csupán csak * elválaszt 
hanem »összeköt« is, ép ügy, mint a János-evangélium 
XóYoc-a. Hogy is köti már most össze evangéliumunk 
Xőyoc-a Istent s a világot. Erre tisztán megfelel a prolo-
gus. Először is úgy, mint a világteremtés, fen tart ás, gond-
viselés elve (János ev. 1. r. 1—5 v.), másodszor mint az 
ószövetségi üdvkijelentés elve (6—13 v.) s harmadszor, mint 
XÓYOC oápC févoflsvoc (14—18 v.). Mind a három helyen 
mint szó és pedig az első körben, mint a teremtő szó, 
a másodikban, mint a törvény és próféták igéje a har-
madikban, mint Jézus Krisztus evangéliuma, az élő a tör-
ténetté lett Ige. Még csak e harmadik fokon jelenti ki Is-
tennek teljes dicsőségét, a melynek lényege a kegyelem 
és az igazság. Kai ő Xcrfoc aápC sysvszo %a.i saxTjvwasv sv 
•/jjjtlv. xai é'&saaáfjt, stl-a TTJV § O i a. v a D T O Ö §ó£av ÖJC |iovoYevoös 
ítapá xairpóc' 7cXT]p7j? % á p i T o c xai á X TJ •O- e t a c« (14. v ). 
Hát e pontnál igen különös és figyelemre méltó tapasz-
talatra jutunk, ha nézzük Philonnak a Mózesi törvényhez 
írt epilogját (»De premiis et poenis« és *De exsecrationibus*), 
a mely törvény neki, az alexandriai zsidónak ugyanoly 
fenséges elv volt, mint evangéliumunknak a XÓYOC-Krisz-
tus. Hiszen Philon még nem volt keresztyén, a törvény-
nél magasabb elvet (véve azt, mint ő, ideális értelemben) 
nem ismerhetett. Nos hát Philon itt három concentrikus 
kört különböztet meg, mint a melyekben a XÓYOC élet-
munkája lefolyik, és pedig a világteremtést — %o<3|xonoia, 
a törvényre való előkészítést --- íaTOptxov, és a törvény-
kijelentést, röviden a törvényt magát — VOJAO^ETDCÓV. Váj-
jon nincs-e János-evangélium fentemlített hármas köre 
s itt e körök között eltérésük dacára is feltűnő rokonság ? 
De az az eltérés épen nem ütköztet meg bennünket, sőt 
igen természetes, mert hiszen a János-evangélium írója, 
a kinek legfenségesebb elv a testté lett XÓYOC. a Krisztus 
csaknem tekinthette ama Philon szerint legmagasabb fej-
lődés vagy mondjuk kijelentés fokot a tökély valóságának? 
Ellenkezőleg, szükségszerűleg leszállt az ő szemeiben, a 
Philon-féle taTopixöv második fokára, mint a Krisztusra 
előkészítő kijelentési fokozat, a minthogy ezt világosan 
ki is fejezi alább a prologus 17. verséhen: »ŐTL Ő VÓJXOC 

őiá Mwöaécúc ISóO-Tj, tj *̂ ápt<; 7.aX r\ aX -̂íl-ea dtá T/jaö 
^piatoö syévs-uo* Hát itt valóban csak az nem lát, a ki 
szándékosan behunyja a szemét. S még csodálatosabb a 
rokonság Philon és evangéliumunk prológusa között, ha 
szemügyre veszszük a Jánosi Krisztus Xóyoc-nak fent a 
14. vers idézett szavaiban kiemelt tartalmát, a mely nem 
egyéb, mint Istennek dicsősége (őóCa), melynek ismét tel-
jességét a kegyelem (x<*pic) és az igazság (aXn^sia) képezi. 
A Philon istenfogalmának — HIIT — mint a világban 
ható, ténykedő erőnek is két fő megnyilatkozása épen a 
kegyelem és a hatalom, xapwcou3 és /iaaiXaTj .öóvajuc, 

e kettőnek viszont magasabb egysége a XÓYOC, maga tehát 
azonos a rejtelmes, a szent Isten lényegével, dicsőségének 
teljességével. Mint kegyelmes és jó, -Isten a világ teremtője 
-8-eóg (a mely sző Philon allegorizáló exegesise szerint any-
nvi, mint teremtő, mert a n tbj fu igéből származik), mint 
hatalmas, igazságot osztó pedig, Isten az Ur yppioz. 

íme tehát a két képlet. 

Philonnál: Jánosnál: 
m!T W X ó y o c Istennek So£a-ja = Xó Y o C 

XapiaTcxíj S. /í/aaiXwrj ő. aXfi/ö-eia 
-9-éoc ttóptoc '{Hoc x ó p t o c , 

a mint hogy a XóYoc-Krisztus e lényegét világosan iga-
zolja Tamás vallomása, a kiben az evangéliumnak a 
20. r. 31. vben jelzett tancélja (hogy higyjetek stb.) sze-
mélyesen realizálódik, s ki á XÓYOC-Krisztussal szemben 
erre a vallomásra fakad: >ő x ó p t o c |xoo xou ó O s o c 
|ioo« (20. 28. v. ö. 29. v.). ime, hogy harmonizál evan-
géliumunkban a vég — és a kezdet, Tamás vallomásában 
és a prologusban, tanúságot téve az egész evangéliumnak 
kitűnő architektonikájáról, egyúttal azonban miképen har-
monizál mindez Philoval! Ám ezt véletlennek minősítheti, 
a ki akarja, nekem a lelkiismeretem nem engedi. S nemde 
különös az is, hogy például a Philo XóYoc-a ép úgy vilá-
gosság — cpwc — és élet C(í>7] — mint a János-evangé-
lium XÓYoc-a (1, 4.), sőt e jelenség még gondolkodóbbá 
tesz, ha megfigyeljük, hogy annak a X O ' Y O C - K r i s z t u s n a k , 
épen ezen világosító s éltető hivatásából folyólag két fő-
csodaténye e két eszme körül csoportosul; »'EYW S I J U TÖ 

(pdic TOÖ xóc;xoo« (a vakonszülött meggyógyítása, 8. r.) és 
»'EY<« etjxt -jj áváataatc "X-ctt ^ Cwq« (Lázár feltámasz-
tása, 11: r.) Azt csak mellékesen említem meg, hogy már 
a Philon Xófoq-a is »paraklétosz«, a »királyi út« (Isten-
hez), a világ »jó pásztpra«, az »élet.kenyér« (manna) az 
»orvos«. Mind oly jelzők, melyek egvtől-egyig a János 
evangélium Jézusát is — és pedig saját, szavaival — jel-
lemzik! (Evangélium: 14, 16; 14, 6; 10, 11 ; 6, 51; 5, 
26 stb. v. ö. i. munkám 30 1. jegyzeteit.) 

íme, kedves barátom, az okok. a melyekkel le kell 
számolnod;, a midőn amúgy könnyedén oda veted, hogy 
a pbilonismus egész elmélete csupán a Xóyoc szónak a 
prologusban való véletlen ottlétén alapul. Nem szándékom 
itt, de a tér szűke s e lap jellege sem engedi meg, hogy 
hosszabb fejtegetésekbe bocsátkozzam, megírtam mindazt 
igen kimerítően idézett munkámban, de azt hiszem, sike-
rült legalább annyit kimutatnom, hogy ha egy lehelletre 
a János-evangélium philonismusát el sem is fogadjuk, 
azon irány fölött, mely komoly és tudományos s minde-
nekben jóindulatú, s jóhiszemű kutatás alapján hozza meg 
véleményét, könnyű szerrel pálcát nem törhetünk. Sőt 
talán méltó ez okokkal közelebbről foglalkoznunk. Mert 
bár igaz, a mit oly szépen mondasz, hogy »a keresztyén 
vallás nem Philo és nem Baur kegyelméből fejlődött«, de 
viszont azt is megengeded, hogy miként »nem Baur«, úgy 
nem is Luthardt, Weiss, Beyschlag, s más ú. n. »positiv« 
theologusok fogják »azt fentartani, hanem Krisztus* — 
a kinek pedig hidd el, nagyon mindegy, ha János apos-
tol Philonhoz, vagy máshoz járt-e iskolába, a miként a 
Pál rabbinismusa sem rövidítette meg Istennek igéjét és 
kegyelmét. 

S ha a János-evangélium írója — mondjuk — phi-
lonista is, ebből ugyan épen nem következik az, a mire 
te félve utalsz, mintha ennek következtében az ő Krisztusa 
más volna. Azaz, hogy igen is: az övé csakugyan más, 
ép úgy mint más a Pái, a Jakab, a Péter, a Máté stb. 
Krisztusa. De azért Krisztus maga csak egy: az egyes 
írók Krisztus-/í<?£iei reflexiók csak, a mint ők azt az »egy 



közbenjáró*, Krisztust — más és más egyéni s psycho-
logiai feltételezettségük alapján megalakult hitükben — 
lelkükbe zárták s aztán evangéliumaikban hirdették. For-
mális különbség ez csak, de a lényeg egy, a minthogy 
»egy az Isten, egy a hit, egy a k e r e s z t s é g A z újszövet-
ség egészében christocentrikus. 

Végül még csak egyet. »Nem szabad elfelejtenünk 
azt sem — irod — hogy Philo Xoyoc-ának semmi köze 
az üdvkijelentéshez (mely állításodat, úgy hiszem, fenti, 
fejtegetéseim megcáfolják), hanem az teljesen kosmikus 
princípium, tehát merő ellentéte János XoYoc-ának« (holott 
pedig bizony Jánosnál is »kosmikus princípium is az v. 
ö. Prologus 1—1 verseit). És végül — irod — azt sem 
szabad elfelejtenünk, hogy Philo Xoyoc-a az Isten substan-
tiájától megkülönböztetett személylyé nem lett, nem is 
lehetett«. Hát így csakugyan mondasz valamit s bárha 
hozhatnék fel bizonyítékokat a mellett, hogy Philo a Xóyoc-t 
hypostatice is gondolta (rövidség okából csak utalok itt 
i. munkám 25. sk. l.-ra); tény az, elismerem, hogy itt. a 
János ev. Krisztus-Xóyoc-a, mint tökéletes hypothasis áll 
a Philo Xófoc képe fölött. De hát, ha bypostasis, ki mint 
ilyen volt kétségtelenül öröktől fogva az Atyánál (^po? 
TOV •ö-sov 1, 1 :), akkor hogyan védelmezed meg azon fen-
nen hangoztatott állításodat, hogy a János Xő'yoc-a semmi 
egyé!), mint Isten beszéde, szava, igéje (— oratio) s 
hogyan vagy képes viszont ezen Xö'yoc tiszta igeszerü-
ségét fentartva, az egyházi christologiát, mely pedig 
Jézus Krisztus örök isteni hypostasisát tanítja (és pedig 
épen a János-evangélium prologusa alapján) megvédel-
mezni? Vájjon az egyház, a melynek tanait pedig Luthard 
s elvrokonai oly tiszteletreméltó posifivitással vallják, a 
midőn a Krisztus istenszemélyvoltát épen a János-evan-
géliumra építette, nem homokra épített-e? Vájjon ekkor 
a keresztyén dogmatika nem kénytelen-e, mint az íráson 
kívüli alapra helyezkedő, tehát alaptalan philosophia beje-
lenteni a »csődöt?« . . . Mint ezt te a philosophiáról oly 
szilárd meggyőződéssel állítod . . . A János evangélium 
Xofos-a csakugyan hypostasis; de azért, mert a Philo Xó^oc-a 
nem teljesen az, vájjon jogunkban van-e ezért — mint 
te ezt megteszed — azt a consequentiát vonnunk le, hogy 
tehát a kettőnek ez okból is semmi köze? Hiszen ily 
alapon én bátran azt mondhatnám, hogy az egyházi 7rveö[ia 
tannak, a mely a szentlelket, mint a lényegegy Isten har-
madik személyét, tehát hyposthasist fogja fel, a János-
evangéliummal (de az újszövetséggel is átalán) semmi 
köze; mert ugyancsak azt már nem mondhatja senki, 
hogy az a rcapáxXjvcoc a János-evangéliumban már kész 
hyposthasis! ? És lám az egyházi tan Szentlelke mégis 
ugyanazonos a János-evangélium szentleikével; csakhogy 
ezzel szemben ép úgy magasabb íawfejlődöttséget képvisel 
mint a János-evangélium hypostatikus X07OC tana a Philon 
e téren ingadozó Xíjy&c-tanával szemben. Hogy Philon 
Xóyoa-a — mint megjegyzed — »az Isten substantiájától 
megkülönböztett személylyé (én ugyan »az Isten szemé-
lyétől megkülönböztetett személyt« mondanék, mert a 
trinitásban egy a substantia, de három a személy hypos-
tasis) nem lett, nem is lehetett«: az nem érv a János-
evangélium philonismusával szemben; mert bizony lehe-
tett s lett is az, mint a János evangélium tényleg mutatja 
s ha Philo (mint Saul) keresztyénné lett volna, bizony ez 
átalakuláson már az ő Xö'yoc-tana is átmegy vala '.. . 

Hanem már végezek is, azon óhajjal, hogy miként 
az apostoloknál a Krisztusról szóló tanfelfogás különböző 
sége dacára a Krisztus maga egy volt, maradjon ez nálunk 
is így s maradjon ezzel mindnyájunkban, minden dolgunk-
ban, még vitáinkban is a Krisztusi szeretet. A Krisztusban 
igaz barátod és kartársad Stromp László. 

A nő a családban és a társadalomban. 
(Folytatás.) 

A nő építő ereje azonban nemcsak egyedül azon 
nagyszerű munkára szorítkozik, melyet gyermekei érde 
kében végez. Befolyása áldásosán hat ki az egész családi 
körre; az egész ház az ő birodalma. Nemcsak anya, hanem 
egyszersmind hitves is és e hivatáskörben nem kisebb 
mértékben érvényesítheti képességeit, mint az előzőben. 

Multatuli* következőleg ír e tárgyról: »Határtalan 
nagy kamattal fizeti vissza a hű nő azt, mit az Ő finom, 
fogékony lelkületének a férfiú nemes szeretete kölcsönöz. 
Midőn eljőnek a fájdalom, a szenvedés órái, midőn a sors-
nak dermesztő szele fú át a szegényes hajlék repedékein, 
midőn rideg kezek sebet sebre halmoznak kíméletlenül, 
midőn a fájdalomtól mélyen lesújtott férfiú szinte a leg-
borzasztóbb gondolatokkal foglalkozik, akkor megjelenik a 
nő s gyengéden érinti férjének vállát, mosolyogva így szól: 

»Miért vagy oly szomorú? Hát feledted, hogy kincset 
adtál nekem megőrzés végett? Nézd, mint forgattam a 
talentumokat, melyeket, lelkemben helyeztél el. Gazdagok 
vagyunk mi; szeretetben, nemességben gazdagok! Én meg-
tartottam, mit nekem ajándékoztál, megtakarítottam s nagy 
nyereséggel kamatoztattam, mit te eltékozoltál! Én kincs-
tárnokod, igen, lelkednek kincstárnoka voltam! 

Mi bajod? Becsvágy epeszti kebeled? íme, én király-
lyá avatlak, én megkoronázlak! Nehéz teher nyomja vál-
laidat? Én nagynak, erősnek nevezlek, én, ki egyedül 
ismerlek igazán téged! 

Mi búsít? Szegénység? Képzelgés! hiszen mi gazda-
gok, dúsgazdagok vagyunk. Tekints gyermekeinkre! Mint 
törekszenek érteni, tudni, szeretni és szeretetni! Nézd a 
fákat, mint zöldelnek; nézd a mezőt, mint virul; nézd 
az egész nagy természetet, mely művelés nélkül önma-
gától pompázik . . . Óh én tudtam, hogy sikerülend téged 
felvidítanom. 

Mi emészti lelkedet? Aggodalom? Félelem? Miért 
aggódol, mitől félsz? Nem mögöttünk van-e már életidőnk-
nek fele s nem lehet-e igényünk a nyugalomra? Te nem 
ismered a nyugalmat? Én sem,— de te magad, mondod, 
hogy vagy nincs Isten, vagy az csak jó lehet. Ő bizo-
nyára szeret minket! — Vagy tán a ma s a holnap gondja 
vert le? Légy nyugodt; ma ettek a gyermekek s még 
holnapra is maradt annyi, a mennyi épen szükséges . . .<< 

Azon jótékony hatásnak, melylyel a nő által nyújtott 
támasz s bátorítás ajándékozza meg a férfiút, igen sokat 
köszönhetett Luther is az ő igen sokszor felette nehéz 
munkája közben. Ismeretes, hogy neki, midőn — a refor-
máció művét átvive a gyakorlati térre — mindinkább 
egyházalapítóvá lett, mindenféle akadályokkal s nehézsé-
gekkel kellett küzdenie. És mikor, a körülmények kény-
szerítő hatása alatt a kérdés megoldása nem mindig azon 
módon történt, a melyet ő jónak s helyesnek gondolt, 
mikor a dolgoknak befolyása különféle akadályokat gördi-

* Egyik kedvelt holland író álneve. K. K. 
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tett útjába, mikor nem sikerült elkerülni a félreismertetést 
gyanúsíttatást, neheztelést s midőn nem egyszer épen a/ok 
fordultak ellene, kiknek segítségére s támaszara mindenek-
előtt számított: elfárasztva az aggodalomtól, a kétség tört 
utat szivéhez. A jövőbe vetett bizalma mind kisebb lett 
s többször közel volt ahhoz, hogy ügyének diadalmában 
vetett hitét is elveszítse. így egy alkalommal keserű sza-
vakban panaszkodott volt nejének azon hálátlanságról 
s ellenállásról, melylyel lépten-nyomon találkozott s el-
csüggedve ama tervéről beszélt, hogy az egykor oly nagy 
lelkesedéssel megkezdett munkától kész visszavonulni, 
minthogy az emberek úgy sem hallgatnak szavára s taná-
csát meg nem szívlelve, haszontalan dolgokat cselekszenek. 
A kétség hatalma alatt elveszettnek mondotta a szent 
ügyet és sajnálni kezdé, hogy a — legnemesebb céllal 
bár — felvette a küzdelmet. Röviddel ezután elhagyá 
otthonát. Mikor ismét haza tért, nejét mély gyászba öltö-
zötten zokogva találta. Hozzá sietett s aggódva kérdé 
kényeinek okát és hogy miért öltött gyászruhát. Szomo-
rúan, szakadozott hangon mondta az a következőket: 
»Rettenetes szerencsétlenség történt Márton; a világ pó -
tolhatatlan veszteséget szenvedett; óh képzeld — meg-
halt az Úr«. 

Luthert mélyen megrendítették eme szavak, mert 
attól tartott, hogy a nehéz megpróbáltatás csak még 
ezután következik el reá, ha Katáját — ki, mint látszék 
értelmének tisztaságát elveszítette — nélkülözni lesz kény-
telen. Mindazáltal igyekezett őt megnyugtatni és szelíd 
hangon, gyöngéd szavakkal próbálta volna neki magya-
rázni, hogy hiszen ő maga jól tudja, hogy az Úr öröktől 
fogva és örökkévaló, de a nő tagadást, intvén fejével, 
viszonzá : »Nem Márton, ne mondj ellen, mert én tudom, 
hogy meghalt az Úr!« Luther ama kérdésére, hogy mi 
módon állíthatja azt oly határozottan, felegyenesedett és 
mély szomorúsággal tekintvén férjére így felelt: »Úgy 
kell lenni a dolognak, a mint mondom, mert képzeld 
csak: Luther Márton, a wittenbergi hős, a bátorlelkű 
harcos, ki Wormsban az egész világot bámulatra ragadta, 
Luther Márton, az »Erős vár a mi Istenünk* ihletett köl-
tője — az Úr segedelmében vetett bizalmát elveszítette, 
mi mindaddig nem történhetik, míg él az Úr!« Elhallga-
tott és várt. S Luther ? Luther meggyőzetve nejének nagy 
hite által, egyideig megszégyenülten állott ott, majd új 
bátorságot nyerve a további harcra, melegen öleié keb-
lére Katáját. így lőn ismét önmagáé ama nagy szellem, 
ki a világot s a vallás szent ügyét önmaga iránt örökre 
lekötelezte. 

Hát az újabb időben mit találunk e kérdést illető-
leg? Nem a legjobban érintett-e bennünket, midőn olvas-
tuk, hogy Bismarck, Németország egységének megalkotója 
neje elhunytakor oly annyira megindítólag adott kifejezést 
hálájának azon áldásos hatásért, melyet hitvesénél minden 
időben tapasztalt. Találóan s tanulságosan tett bizonysá-
got arról, hogy neje — ki bátorságát sohasem vészítette 
el — mint lelkesítette és segítette, mint vidította s erősí-
tette, ha az emberekben csalatkozott, avagy keserű tapasz-

talásokat kellett szereznie és mint bátorította a kétség 
borús napjaiban. Ha hazájának, népének, fejedelmének 
hasznára lehetett, az nejének érdeme; a hatalmas biroda-
lom egységéért vivott nehéz harcában nem volt jobb 
támasza s nemesebb szövetségese, mint a gyenge nő a 
maga erős hitével s rendíthetlen bizalmával; lelki erejével 
és kitartásával. 

Igen, mikor az idő nehéz órákat hoz elő titkos 
méhéből, biztos támasz akkor a hű nő! 

»Csakhogy azok a bizonyos nehéz órák nem min-
denkoriak ám s nem mindenkinek kell annyi kellemetlen-
séget átélni, mint épen Bismarcknak!* gondolják sokan. 
Ne mondjunk elhamarkodott ítéletet, mert a ki komolyan 
s teljes odaadással munkál a társadalom szellemi emelé-
sén, annak lehetetlen ily nézetet táplálnia, mikor látja, 
hogy mily sok nemes tűz oltatik ki az élet örvényében, 
mikor érzi, hogy a világ kezének érintése oly sokszor 
rideg, ha nem fagyasztó, mikor tapasztalja, hogy a kérlel-
hetlen valóságban mint tűnik el egyik szép illúzió a másik 
után s mint foszlik szét a varázsnak bűvös ködfátyola . . 

Felette szerencsés az, kinek oldalán ilyenkor egy 
igazán nemes nő áll, a ki osztozik tapasztalásaiban és 
ha csalódik avagy leverettetik, vele együtt szenved, de 
a szenvedés által nem engedi magát lesújtatni, hanem 
vigyáz, hogy a férfiú fel ne adja amaz ideált, mely lelké-
nek egész teljességét betöltötte. 

Ki mondja meg, hogy mennyi gondszántotta redő 
simul el a férfiú homlokán a nő nyájas biztatására, hogy 
mily sok, a világ által ütött sebet kötöz be s gyógyít 
meg a barátságos otthon s mily sok gyenge bimbó, melyet 
megsemmisítéssel fenyeget a vészes vihar, ápoltatik ott, 
míg szín- és illatdús virággá fejlődik? 

Hol születnek meg a legnemesebb tervek, hol hevül-
nek legforróban a szivek, hol övezik fel magukat a hősök, 
hogy küzdjenek az élet legfőbb javaiért s boldogítsák az 
embereknek fiait? Kedves, nyájas otthon, a te falaid adja-
nak feleletet ezen kérdésekre! És ez otthonban keressék 
helyöket s találják meg munkájokat a nők! Ne hagyják 
ezt el, mert ha meggondolatlanul kialudni engedik a 
szentlélek élesztő tüzét, jaj a világnak . . . Az önzésnek 
hideg szele, mintegy a halálnak fuvallata fogja azt akkor 
bejárni! 

Nagy tért szenteltünk arra, hogy szemléltessük a nő 
építő erejét a családi körben. Tettük ezt különösen azért, 
mert az ott teljesítendő feladatot a nő legfenségesebb 
működése gyanánt tekintjük. Ha szabad így szólanunk, 
ez mindegyik nőnek veleszületett talentuma; ennél szebb 
hivatást nem lehet ismernie, de reá nézve nagyszerűbb 
nem is gondolható. Mindazáltal ezzel még távolról sem 
mondottunk el mindent. Midőn felmutattuk a nőt 1. mint 
anyát, 2. mint hitvest magasztos és messzekiható műkö-
dési körében s igyekeztünk bizonyítani azt, hogy meny-
nyire nem lehet eléggé magasra becsülni jótékony befolyását, 
ha igazán nemes odaadással lát a szent munka után: 
— ezzel tárgyunknak csak egyik részét merítettük ki. 
Mert hát — ha eltekintünk is attól, hogy mily sok oly 



nő van a világon, kik vagy nem ismernek anyai örömö-
ket, vagy egyáltalában nem hivattattak arra, hogy őrködve 
álljanak egy-egy férfiú oldalán, bár még így is igen sokszor 
végezhetik az anya feladatát, hogy egyebet ne említsünk, 
különösen ott, hol azt a haldoklónak keze elejtette — korunk-
ban olyanok a társadalmi viszonyok, hogy azok szerint 
igen sok nő arra van kényszerítve, hogy künn a világban 
keressen valami foglalkozást, mely függetlenséget és meg-
élhetést biztosít számára. Nos, még ez úton is működhe-
tik áldásosán s gyümölcsöztetheti építő erejét és képes-
ségét a társadalom javára. 

Melyik most már különösebben azon sajátlagos terület 
a társadalmi együttélésben, mely a nőnek alkalmat nyújt, 
arra, hogy talentumait a közjónak szentelje? 

Első sorban a tanítás. 
Véleményem szerint a nő született tanító. Persze 

nem szívesen adnék most rögtöniben igenlő feleletet azon 
kérdésre, hogy vájjon, például egy 11—14 éves fiúkból 
álló osztály vezetését elvállalja-e a tanítónő, minthogy az 
ilyen fiúk, legyen bármennyire is fogékony mindegyik 
magában a finomabb behatás iránt s alkalmas arra, hogy 
gyöngédebb kéz is vezethesse, ha együtt egy osztályt képez-
nek, rendszerint igen nagy mértékben egymás befolyása 
alatt állanak, mely befolyás sokkal inkább vezet engedetlen-
ségre s arcátlan magaviseletre, hogy sem velők szemben 
egy tanítónőre nézve kellemes és vonzó munka várakoz-
nék. Mindazáltal — ha csupán csak az alsóbbfokú iskolára 
szorítkozunk, minthogy, például, első sorban az óvoda 
különösen az épen nőnek kimutatott munkamező — néze-
tem szerint, iskoláink legalsóbb osztályai akkor vannak 
a legjobban ellátva, ha azoknak vezetése tanítónők kezé-
ben van. És pedig nem azért, mint ha ezek több tapin-
tattal és nagyobb ügyességgel kedveltetnék meg és sajá-
títtatnák el a tanítványokkal az olvasás, írás és számolás 
elemeit, mint a tanítók. E kérdésben ítéletet mondani 
nem tartom magamat jogosultnak. De másfelől egészen 
más tekintetek lebegnek szemeim előtt. 

(Vége köv.) Kovács Kálmán. 

B E L F Ö L D . 

Nyilt levél a budapesti ref. ifjúsági 
egyesülethez. 

Sok szó érte a ház elejét, megmozdult a nemere 
hazája felől a vihar, sokan »földindulást« kiáltottak és 
minden tüzet kioltó vizeket láttak. De a szél forgószél 
volt, a mely ott pusztít s ott is pusztul el, a hol szüle-
tett; a földindálást csak az ingadozó járásuak érezték és 
a víz tréfás délibáb volt. Megütköztek benned, de meg 
nem ronthattak, mert nem jött utánuk az Úr, hogy meg-
ítéljen, hanem, hogy új erőre buzdítson, ha szinte meg-
rettentél, elcsüggedtél volna is nagy búsulásod miatt. 
Kolozsvárit, a szelek szülőhelyén elítéltek ; Debrecenben, 
a délibábok hazájában óva intettek tőled minden ifjú 

embert; sok és kemény beszéddel illettek s láttuk, hogy 
»vagyon oly, a ki beszél hasonlókat az által vevő fegy-
verhez. « 

Nagy a panasz ellened. Hogy mertél születni? Nem 
mi hozzánk való vagy, idegen vagy, kegyes vagy; nekünk 
— nem kell az idegen: mi szabadságunkat vérrel sze-
reztük, nem kötelezzük meg magunkat a szolgaságnak 
igájával; nem áll jól, nem is természetünk a kegyesség. 

Te azonban tudod, ne is felejtsd el, hogy a haladás-
nak nincs természetes határa, ilyen határt csak ember 
emelhet a közönyösségben; kérdezd meg, hogy mikor lett 
egyik nép szolgájává a másiknak azért, mert egy s más 
jót eltanult tőle? Hát mikor a reformációt fogadta be a 
magyar, eladta akkor nyelvét, szokásait, hazaszeretetét? 
Te is úgy tudod bizonyosan, hogy megtisztította lelkét az 
ev. tüzénél, ev. szerinti lett akkor, de nem német. Nem új 
dolog az, hogy az ev. közös kincs s hogy a mi célt kitűz — 
s ilyen az ifjúság jóra vezérlése is — az célja a magyarnak 
és németnek egyaránt. Az út, a melyen haladnod kell, a 
tökéletesedés útja. Fuss! adja Isten, hogy hamar legyűrd 
a németet, az angolt s érj előbb a célhoz, de azoknak 
gáncsoló szava, a kik szünetlenül azzal dicsekesznek, hogy 
szabadságunkat vérrel szerző őseink milyen fáradhatatlan, 
lankadás nélküli erővel tudtak ez úton sietni, mi azonban, 
a kik a németet gyűlöljük, nem is futunk velük egy úton, 
vissza ne tartson. A történelem, a mult buzdítson, lásd az 
atyák nagy alakjait, de a mult dicsőségén ne csak elme-
rengve, ábrándozva gyönyörködj, hanem ez a dicsőség 
példád, ösztökéd legyen a cselekvésbenr Légy fogékony 
az európai, az angol, a német, a svájci közszellem iránt, 
de cselekedeted központja, törekvéseidnek irányzója, éle-
tednek vezére a hazafiság maradjon. 

Az ifjúságot evangéliumi keresztyénné, az ev. erejé-
vel igaz jó magyarrá tenni: ez a célod. De mivel új 
egyesület vagy, sokan ferde szemekkel néznek reád ; mivel-
hogy imádkozol, az ifjúságot — mintegy nemes önképző 
körbe — összegyűjtőd, nagyobb szabásű összejöveteleid-
del a nagy közönségnek is kellemes, épületes órákat szer-
zesz, a szegényebb sorsú ifjakat, pénzbeli segedelemmel is 
ellátod, a kávéház füsttől ködös levegőjéből magasabb lég-
körbe emeled az ifjú embereket s az igaz barátság kötelékei-
vel füzögeted össze, szóval, mivel ilyen, eddig szokatlan 
dolgokat mívelsz: múltjáról emlékezik s reád néz a hábo-
rúságot kedvelő ember és szól: nem úgy van már, mint 
volt régen! Nem is úgy van, mert egynéhány bátor 
ifjú a sokszor hangoztatott fejlődés elvének nem vallo-
mással csupán, hanem cselekvéssel is hódolni akar. S 
hiszem, hogy állasz továbbra is erősen s az ellened zúduló 
szóözön s az összetett kezű közöny óvástétele dacára 
izmosodoi, növekedel számban, lelki erőben, jótéteiben, 
kegyességben. 

Kegyességben ? Hiszen ez — azt mondják — nem 
a mi vidékünkre való, nem természete a magyarnak. Ha 
csakugyan levetkőzte volna a magyar ember lelke a kegyes-
séget, akkor ez a mi viszonyaink erkölcsi képének nem 
egyszerű konstatálása, hanem rettentő ítélet a felett s 
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akkor te sóhajthatsz fel szomorúan: nem úgy van már, 
mint volt régen. 

Hát ugyan az Isten csodáján kívül minek köszön-
hetjük, hogy élünk, ha nem apáink kegyességének. Azok 
az apák alapították az egyházakat, építették az Úrnak 
templomát, emelték nagy áldozatok árán az iskolákat, a 
kik kegyesek voltak, Istent dicsőítették s kegyességüknek 
bizonyságául Isten dicsőségére jó kedvvel adakoztak is. 
Szeretünk hivatkozni a mult idők szenvedéseire s mint a 
római az Ő sebeit a fórumon, úgy mutogatjuk ezeket, mul-
tunk e dicsőségeit. De kérdezd csak meg, hogy mi adott 
erőt azoknak a sokszor emlegetett gályaraboknak ? s min-
denki azt fogja mondani, hogy az igazság, a melynek 
ismeretére a kegyes léleknek Isten után való óhajtozása 
vezet, az imádság, az Istennel társalkodás, a melynek 
hatalma erős elhatározását, tűrhetetlen jellemet szül. 

Ne bontsuk meg a régi mesgyét! — mondják. Hát 
akkor ne gúnyoljuk ki a kegyességet, mert ez a magyar 
embernek régi. de most már elmosódó vonása. Régen, 
— és még az én gyermekkoromban is olvastuk otthon a 
bibliát a téli estéken, imádsággal ültünk az asztalhoz és 
keltünk fel a mellől, a vasárnapi szent leckét, hogy hol 
vette fél a tisztelendő úr, minden gyermeknek tudnia kel-
lett s nem a pap kedvéért nevelt bennünket ilyen módon 
az atyánk, nem is azért, mintha angol, vagy német példa 
után akart volna menni, hanem mivel a családi életnek 
e kegyes vonását még az öregapánk hagyta reá, mint 
dédapánknak örökségét. 

Sokaknak kedves vagy te; hidegen, idegenül nem 
érzünk irántad. Csak azt az egy szómat fogadd meg, 
hogy ne állíts magadnak fehér és kék kereszteket; a Krisztus 
véres keresztje a miénk, a jelképeket szerető németé a 
kék. Mondd meg nyilván, hogy az ifjú embert az Úr be-
szédjének megtartása jobbíthatja meg, s ez a beszéd mér-
tékletességre is tanít; hirdesd világosan, hogy azt az ifjút 
is, a ki szemének látásiban és szivének kivánságiban jár. 
ítéletre vonsza az Isten s ez önmérsékletre, vágyaink 
korlátozására, lelkünknek testünk feletti diadalára vezet. 

Megtámadtak? Állj erősen; min ta ki az ekeszarvára 
vetette kezét, nézz előre; maradj a példabeszédek írójának 
szerelmes fia s mint az ilyen fiúhoz illendő a te ajkadról 
az igaz föbölcsesség kinn szerülszerte kiáltson és az 
utcákon zengedeztesse az ö szavát, a nép között legmaga-
sabb helyről prédikáljon, a kapuknak bémenetelin, minden 
városban az ö beszédit szólja. 

Egy szót már intéztem hozzád, kérve, hogy mit 
hagyj el s ha ezt megfogadod, vedd be a másikat is, a 
melylyel arra kérlek, hogy mit végy fel programmodba. 
De ennek históriája van. 

Az idén történt, hogy a hon. atyái között felállott 
egy képviselő, s beszélt a katonaság bűnéről, förtelmes 
testi nyavalyáiról, a melyek az egész jövendő nemzedék 
veszedelmét hirdetik; szólott az ifjú nemzedék lelki romlott-
ságáról, káromkodásáról, istentagadásáról. Interpellációjára 
a honvédelemnek minisztere felelt; megtudtuk tőle, hogy 
a fiatalsag romlott lélekkel, káromkodó beszéddel parázna-

ságra hajlandósággal jut már a katonasághoz, a hol rövid 
egy pár esztendő alatt ezeket a bűnöket belőle kiirtani 
nem lehet; egyúttal tanácsot is adott, mert — mondta — 
minden másként lenne, ha a papság a maga körében 
teljesítené kötelességét, a politika útvesztője helyett az 
erkölcsi építés útjain járna, a politikai szenvedélyek ápo-
lása helyett az ifjúság valláserkölcsi nevelésében buzgól-
kodnék. Ez az intés, a mely különben a néppárt papjai-
hoz volt adressálva, a fajta «lányomnak szóltam, menyem 
is érts belőle*. 

A honatyák az interpellációra és az adott válaszra 
kacagtak, mert ez egész dolgot személyes élűnek, a nép-
párti képviselő és a honvédelmi miniszter közötti torná-
nak nézték. De te, a ki az ifjúságnak az Úr beszédje 
által való jobbítását tűzted ki célul, nem kacaghatsz. 
Irrie én megmutatom azt a nagy mezőt, a melyen oly 
sok az aratni való. Bizonyosan tudom, hogy ez is szálka 
lesz sokak szemében s hogy majd, ha a teljes lelki gon-
dozás nélkül élő ifjúságot, a kaszárnyákban felkeresed, 
hasznos olvasmányokkal ellátva, elviszed oda is az Úr 
beszédjének világosságát, az igének tisztító erejét, s ennek 
a munkádnak hatásaként azt fogjuk látni örömmel, hogy 
lesz egy-egy katona is a mi vasárnap délutáni istentisz-
teleteinken: bizonyosan tudom, hogy sokan, azok közül 
is, a kik tudják, hogy a reformáció terjesztésében nálunk 
nagy része volt a német zsoldos katonáknak és hogy a 
legnagyobb hadvezérnek Gusztáv Adolfnak vallásossága 
adta a nagyságot — rád kiáltanak, hogy rontod életünk 
büszkeségét, jövőnk reménységét, az ifjúságot Igen, mert 
eddig ezzel az ifjúsággal senkisem gondolt s mert új 
dolog lesz, a mit cselekszel; új, szokatlan munka lesz, 
de ev. szerinti munka. S ha a szoros kapu felé és a kes-
keny úton jársz továbbra is, tétovázás nélkül járj, sem 
a kolozsvári forgószél, sem a debreceni délibáb meg ne 
tántorítson, s hiszem, hogy majd esztendők múlva a következő 
nemes gondolkodású, vallásos kedélyű nemzedéket, a mel-
letted szóló emez élő bizonyságokat látva, a mostan há-
borgók is megcsillapulnak s rajtad is bebizonyul az írás 
szava: »mikor jóakarattal vagyon az JJr valakinek utai-
hoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi ahhoz*. 

Sok veszedelem, külső támadás, belső versengés 
fenyeget; bizodalmamat az Úrba helyezem, hogy meg-
őriz, megvilágosít, felébreszt s megóv saját lelkiismere-
tünknek attól a keserű, szemrehányó szavától: t a r to t -
tunk volna össze!« 

A külső ellenség, a Rómára hallgatók, azt mondják 
a bibliáról, hogy az az ördög könyve, a bialiaterjesztőről 
pedig, hogy az az ördög szegődött szolgája. Ezt a harcot, 
a setétség harcát a világosság ellen, ha nem helyeseljük 
is, de a biblia ellenségeinek, a világosság gyűlölőinek állás-
pontját ismerve, legalább megérthetjük. Az Istennek némely 
emberen kívül más teremtménye is van, a melynek eleme 
a setétség. 

A belső ellenség a magát világosság fiának nevező 
atyafi, a biblia tején veled együtt táplálkozó testvér pedig 
óva inti tőled az ifjúságot, mert bibliamagyarázó össze-



jöveteleket tartasz, összejöveteleidet könyörgéssel kezded, 
hálaadással végezed; Istentől neked adott talentumaid 
szerint a biblia világosságát az ifjú ember szivében köl-
tögeted, élesztgeted, e tündöklő sugárral annak éltető mély-
ségét is oda plántálni igyekezel. Ezt a támadást már nem 
is érthetjük, mert sohasem tapasztaltuk, hogy a bibliával 
foglalkozás az ifjú embert megrontaná. 

Te azért csak légy szorgalmatos azokban, a melyekre 
hivattattál. Sokaknak szeme gyönyörködve kiséri haladá-
sodat. Az új iskolai évvel munkásságodnak egy újabb 
cyklusa következik; most is > igyekezzél kedves lenni Isten 
előtt és oly munnás, a ki nem szégyenít a munkát és a 
ki igazán hasogassa az igazságnak beszédét«. 

Budapest, 1897. augusztus 19-én. 
Református. 

Vegyesházassági statisztika, 
Az országos statisztikai havi közlemények június 

havi füzete szerint élve született június hóban: 49,801; halva: 
1120; elhalt hét éven alul: 16,375; hét éven felül: 15,066; 
összesen: 31.441, népszaporodás 18,360. Házasság kötte-
tett: 11,231; ebből vegyes házasság: 13 °/o"f»an: 11*63. Ág. 
hitv. ev. tiszta házasság: 608 Ev. ref. tiszta házasság:927. 

Azon 102 vegyesházasságbői, hol a vőlegény róm, 
kath., a menyasszony ág. h. ev. megegyezés szerint 17 
esetben hét esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 10. Megjegyezés nem 
létesült 78 esetben. Azon 124 vegyesházasságból pedig, 
hol a vőlegény ág. h. ev. és a menyasszony róm. kath., 
megegyezés szerint 10 esetben az apa, 24 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 14. 
Megegyezés nem létesült 90 esetben. Azon 105 vegyes-
házasságból, hol az egyik fél ág. h. ev., a másik fél más 
vallású 13 esetben létesült megegyezés, melyből két eset-
ben az ág. h. ev., 11 esetben a más vallást követik a 
gyermekek. Veszteség; kilenc. Megegyezés nem történt: 92 
esetben. Egy izraelita vőlegény lépett házasságra ágost. 
h. ev. menyasszonynyal, megegyezés nem történt Felekezet-
nélkülivel ág. h. ev. fél júniusban házasságot nem kötött. 

Azon 177 vegyesházasságból pedig, hol a vőlegény 
római katholikus, a menyasszony ev. ref megegyezés 
történt 38 esetben, melyből 25 esetben az apa, 13 eset-
ben az anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszte-
ség: 12. Megegyezés nem létesült: 139 esetben. Azon 
227 vegyesházasságból, hol a vőlegény ev. ref., a meny-
asszony róm. kath, megegyezés létesült: 74 esetben, 
melyből 22 esetben az apa, 52 esetben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek Veszteség: 30. Megegyezés 
nem történt: 153 esetben. A 179 más vallású vegyes-
házasságból, hol az egyik fél ev. ref., a másik fél más 
vallású, 17 esetben létesült megegyezés, melyből hat eset-
ben más vallást, 11 esetben ez ev. ref. vallást fogják 
követni a gyermekek. Nyereség: öt. Megegyezés nem léte-
sült: 162 esetben. Ezen esetekben az ev. ref. egyház 
nyeresége a görög kath. egyházból: kettő; a gör. keletiből: 

egy; az ág. h. ev. egyházból: nyolc; vesztesége a görög 
katholikus egyházzal szemben négy; az ág. h. ev. egyház-
zal szemben kettő. Egy izraelita vőlegény lépett házas-
ságra ev. ref. menyasszonynyal, megegyezés nem létesült. 
Felekezetnélkülivel ev. ref. fél júniusban házasságot nem 
kötött. 

A róm. kath. egyház a két protestáns egyházból 
fent jelzett hódításon kívül a 329 nem ev. vagy ref., de 
más vallásúval kötött vegyes házasságból megegyezés 
szerint vesztett 10, részére pedig 31 esetben biztosíttatott 
a gyermekek vallása, nyeresége tehát itt is: 21. Megegye-
zés nem létesült: 288 esetben. Vesztesége a görög kath. 
egyházzal szemben: kettő, a gör. keletivel: hét, izraelita 
hitfelekezettel szemben: egy., nyeressége pedig a görög 
kath. egyháztól: egy; a gör. keletitől 17, az unitáriusok-
tól: egy; az izraelitáktól: 12. 

E szerint a június hóban kötött vegyesházaságoknál 
az ág. h. ev. egyház vesztesége a római kath. egyházzal 
szemben 24; más hit felekezetekkel szemben vesztesége: 
kilenc, összes vesztesége: 33. Az ev. ref. egyház vesztesége 
a róm. kath. egyházzal szemben: 42; más hitfelekezetektöl 
nyeresége: öt, összes vesztesége: 37. 

A folyó évi hat hónap alatt létrejött vegyesházas-
ságoknál az ág. h. ev. egyház vesztesége: 180; azev.ref. 
egyház vesztesége: 269. 

Ezen folyton tapasztalt veszteség immár arra bírta 
a gömöri ev. egyházmegye kebelében lévő pádári ev. egy-
házat, hogy az 1868: L1II. t.-c. 12. §-ának visszaállítása, 
illetőleg az új törvény megváltoztatása tárgyában hivata-
losan terjesztett be egy indítványt a gömöri ev. egyház-
megye f. hó 4-én Jolsván tartott közgyűlése elé. 

A gyűlés azonban ez indítványt — mint értesül-
tem — ez idő szerint tárgyalni nem akarta, illetőleg 'le-
vette azt a napirendről. Sajnáljuk, hogy a gömöri nemes 
esperesség, melynek szava gyakran nemcsak az egyház-
kerületben, hanem az egyetemnél is mérvadó súlylyal bír, 
ezen fontos s egyházunkat oly nagyon érdeklő és égető 
kérdésben így intézkedett. Pedig a helyes indítványt, mely 
a jelen válságos viszonyok között mindnyájunkat arra 
ösztönöz, hogy a folyton tapasztalt veszteségek megszün-
tetéséről, illetőleg annak megakadályozásáról komolyan 
gondolkozzunk, levenni a napirendről többé nem lehet, 
magától vissza fog az kerülni minduntalan az egyházi 
gyűlések zöld asztalaira s egyházi közgyűléseink vannak 
hivatva arra. hogy ha nem is hódítás, de legalább a jo-
gos és köteles védelem eszközeiről és módozatairól gon-
doskodjanak. A hivatalos statisztika által feltüntetett ránk 
nézve legkevésbbé sem kedvező helyzet sürgősen paran-
csolja ezt, nehogy minden oldalon megtámadva és meg-
fogyva. akkor kezdjünk majd ezen módozatokról és esz-
közökről gondoskodni, mikor már késő s nem lesz mit 
veszíteni. Jam proximus ardet! Ez ügyben kérjük egyház-
nagyjaink bölcs tanácsát s gyűléseink okos intézkedését. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 



K Ü L F Ö L D . 

A pápa országából, 
XIII. Leo pápa egyházpolitikája világszerte ismere-

tes. Az akatholikusok egyesítése s az egyedül üdvözítő római 
akolba való vezetése az ő kedvelt ideája, a miért is a római 
uralom terjesztése és megerősítése érdekében nem mulaszt 
el egy alkalmat sem. Egy legújabb encyklikájában azon-
ban elhagyta egyházpolitikájának e bizonyára sok csaló-
dással járó terét s a dogmatikai térre adta magát. A 
Szentlélekről adott ki a minap ugyanis egy encyklikát, 
mely valóságos jajkiáltás egyházának a Szendétekben való 
elszegényedése miatt. Ap. csel. 19-re való hivatkozással 
felhívja kedvelt papjait arra, hogy a Szentlélekről szóló 
tant a gondjaikra bizott híveknek komolyabban és nagyobb 
buzősággal hirdessék s így talán a Szentlélek újból való 
eljövetelének útjait a római egyházban a maguk részéről 
is szorgalmasan egyengessék. Végül azt tartja, hogy papjai 
a Szentlélek tanának magyarázatában »minden kényesés 
szőrszállhasogató vitatkozástól* bölcsen tartózkodjanak. 

Hát biz e legújabb pápai szózat hatalmas kritikája 
a pápa egyházának és papságának és napnál világosab-
ban szóló bizonyság a mellett, hogy a pápások ezreinél 
nem egyéb a Szentlélek, mint üres szó és érthetetlen for-
mula. Sőt maga a pápa sem tud e legújabb, urbi et orbi 
kihirdetett encyklikájában a Szentlélekről egyebet mondani 
mint ismételni a régi ismert patristikai és scholastikus 
formulákat, úgy hogy az ő egész fejtegetése is teljesen a 
régi theologusok »kényes és szőrszálhasogató vita kérdé-
seinek < medrében mozog. Egyházának elavult formulái 
— úgy látszik — már nem tudják kifejezni a keresztyén 
hitnek örök titkait és mélységes gondolatait. Az encykli-
kában mit sem hallunk ugyanis a Szentléleknek a jóra 
való ösztönző erejéről vagy a lélekről, mint az igazság 
és szeretet lelkéről, mely a hazugság s a gyűlölködés 
ádáz szellemével szemben a szeretet közösségében a római 
egyház körében is egyesíti a Krisztus igaz hiveit. Ezzel 
szemben teljes búcsú Ígérete mellett kilenc napi imaidőt 
rendel a Szentlélek segítségül hívására. Ezzel tehát meg-
találta a pápa a hívek számára a Szentlélek felé ve-
zető utat! 

Nézzünk csak néhány próbát, a pápás egyházban 
máig is tényleg uralkodó szellemből! 

1. A porosz közoktatásügyi tárcza tárgyalásánál 
egy a vatikánum ellen protestáló, később magát illaudabili-
ter alávető Dieirich nevű braunsbergi tanár nagy beszé-
det mondott, a melyben meggyengíteni próbálta a római 
egyház ellen máig is felhozott vádakat, a melylyel azt 
türelmetlensége, államveszélyessége és laza moráltana miatt 
illették. A türelmetlenség dolgában kifejtette, hogy az csak 
a tévelyekre, nem pedig a kíméletet s ker. szeretetet 
igénylő személyekre vonatkozik. A római egyháznak az 
államhoz való viszonya tekintetében azt mondotta a tudós 
tanár, hogy a római egyház alapelvei a modern állam-
eszme követelményeivel teljesen egyeznek. Végül a kasuista 

moráltanítók, p. o Liguori tanairól azt tartja, hogy azok 
a mai kath. hivőre csak annyi értékkel és érdekkel bírnak 
mint a mult idők tanítóinak bármely más tudós tana. 
Hoensbroech grófé az elismerés, hogy azokat az igaztalan 
s a világ megtévesztésére szánt tudós fejtegetéseket a 
»Preuess. Jahrbücher« egyik legújabb füzetében földerí-
tette s igaz valójukb^r és következményeikben férfias 
bátorsággal megvilágítóba. .*>A személyek állítólagos kíméle-
tével* szemben utal a nemes gróf a pápák véres alap-
elveire az eretnekek megbüntetésében, a pápás inquisi-
tiónak gyilkos jegyzékére és arra a körülményre, hogy 
még 1895. is így kiáltottak fel a Vatikánban: »üdvöz legye-
tek, ti lángoló máglyák!* Hát kell-e véresebb okirat, mint 
az »Unam sanctam* bullája? S a mi végül Liguori s a 
kasuistikus moralisták tanait illeti. Hoensbroech gróf utal 
IX. Pius pápának ex kathedra kibocsátott decrétumára, 
a melylyel Liguorit dr. ecclesiaenek proklamálta, s müveit 
az összes kath. tanintézeteknek a legkomolyabban ajánlotta. 
Jól mondja erre vonatkozólag Beyschlag professorom: 
Si fecisti, nega, ez a római apologetikának jól ismert 
princípiuma! Im ez a Rómában uralkodó léleknek egyik 
próbája! 

2. Egy másik próbája a római léleknek a követ-
kező: Tudvalevőleg a Szentlélek bibliai értelemben véve 
az ismeret barátja és tanítója, s a pápai pünkösdi ency-
klika is azt mondja, hogy »a hit ne legyen a sötétségbe 
takarva*. Honnan vannak mégis azok az égbekiáltó iskola-
ügyi és művelődési statisztikai különbségek katholicismus 
és protestantismus között a kath. és nem kath. tartomá-
nyokban ? A minap azt olvastuk, hogy 100 (ezer) katonai 
újonc közül írni és olvasni nem tud Svédországban egy, a 
német birodalomban kettő Dániában öt, Svájcban 22, 
Franciaországban 55, Belgiumban 144, Ausztriában 220 
s Olaszországban: a pápa birodalmában 390. Facta lo-
quuntur! Úgy látszik, a pápás országokban még nem 
tanít a Szentlélek felvilágosító ereje! Pedig ugyancsak 
nagy ott a rendeknek és a hozzájuk hasonló kongregá-
cióknak a száma. Vagy másutt azt olvastam, hogy Mad-
ridban, a lelki sötétség emez ősrégi fészkében megtiltotta 
a spanyol kormány egy prot. gimnáziumnak a felállítá-
sát, mint a melyben attentátumot lát az államvallás és 
árulást a haza érdekei ellen. Úgy látszik, itt a római 
államvallás csakugyan szellemi attentatumot követ el a 
Szentlélek intő, nevelő és tanító működésén. Jó lesz tehát 
a Szentlélek müvét különösen Spanyolországnak a ügyei-
mébe ajánlani! 

3. De a Szentlélek egyúttal az alázatosság lelke 
s a fenhéjazás lelkének más a neve a Szentírásban. Ha 
már Leo pápa pünkösdi epistolákat ír a maga híveinek, 
intézze azokat első sorban a magas klérushoz. Az én 
országom nem e világból való, mondotta az Üdvözítő, de 
az ő egyedül üdvözítő főpapjai a római egyházban nagyon 
is e világból valók s élik világukat. A négy lovon s fényes 
hintón járó Eszterházy, mint esztergomi érsek, pompáját 
s másrészt az Úr szegénységét beigazolandó arra hivat-
kozott, hogy az Úr csak egy szegény ácsnak a fia, ő pedig 



magyar mágnás ám! A mi közjogunk szerint hercegi 
rang illeti meg az esztergomi érseket s lépten-nyomon 
kitüntetik a római főpapokat királyok és fejedelmek még 
prot. országokban is. Praetensiójuk aztán nem is ismer 
határt a ruházat, a tisztelgések és ünnepségek terén. Már 
pedig ez nem a Szentlélek müve, mivel a Szentlélek az 
alázatosság s nem a fenhéjazás lelke! Mint olvasom, a 
minap megtörték Haffner és Knecht német püspökök 
praetensióját, megtiltották nekik a vasúti fejedelmi váró-
szobák használatát. Talán tanulnak e példából a többi 
püspökök is. 

4. A pápás egyháznak mindeme lélekellenes jellem-
vonásaival szemben valóban üdítőleg hat az a hír, hogy 
Hoensbroch gróf férfias elhatározását újabban BanJchofer 
wertheimi tanár is követte. Már a múltkor említettük, 
hogy Bunkhofer a keresztyénség általános alapigazságait 
prédikálta s a vaticanismussal szemben a német kath. 
theologia felvirágzását hangsúlyozta. Német kath, theologia 
és római-vatikáni szellem azonban két különböző dolog, 
ép azért félre kellett állania, s tényleg a freiburgi érseki 
kúria előtt ki is jelentette a római egyházból való kilépé-
sét és az ókath. egyházba való áttérését. Ilyen vesztes-
ségeket nem szívesen szokott elviselni a római egyház. 
Július 21. közzétett kijelentésében a tudós tanár és lelkész 
azt hozza föl indokul: »Csakis az újszövetséggel és az 
őskeresztyénség történetével való elvi szakítás teszi érthe-
tővé a mai pápás vatikáni katholicismust, mely újabban 
a szószékről Krisztust és az ő evangéliumát háttérbe 
szorította, imagyakorlataiban teljesen elvilágosodott, s 
búcsúkultuszában a kegyelemtant bureaukritikus intézmény-
nyé alakította át. Ma úgy áll a dolog, hogy a római 
keresztyénség központjának kegyes látogatói hitökben majd 
hajótörést szenvednek, s fájdalmas érzéssel naponként azt 
tapasztaljuk, hogy az 1870. évnek »nagy bűne* (vaticanum) 
óta terjed a római egyházban az absolutismus, a szolga-
ság érzete s az igaztalanság az egész vonalon. Életem 
57. évében jobb meggyőződésemet és lelkiismeretemet kö-
vetve, elhagyom tehát a pápa egyházát s menedéket ama 
vallási közösségben keresek, mely a vatikáni egyház »rossz 
lelkiismeretét* földerítve azt a nemes célt tűzte ki felada-
tává, hogy a régi ősker. kath. keresztyénségnek útjait 
egyengesse s a ker. felekezeteknek szeretetben való egye-
sítését munkálhassa«. Bizonyára kegyetlen, de igaz kriti-
kája e Bunkhofer-féle nyilatkozat a mai keresztyénellenes 
pápás vaticanismusnak! 

5. S végül még egy kultuszképet a pápa közvetlen 
tőszomszédságából : Siciliából. Olvasom Trede nápolyi ev. 
lelkésznek: »Das Heidentum in der römischen Kirche«. c. 
művét. Ott azt találom, hogy a mai olasz római katho-
licismus nép- és egyházi hite teljesen átvette a régi 
római pogány szokásokat és szertartásokat, a melyeket 
már Lucián és Juvenális is ostorozott a maga idejében. 
A római pogány hitnek külső christianizálásával van itt 
dolgunk s e paganismus uralkodik ma az istentisztelet 
összes formáiban. Az elholt lelkek római imanapja a mai 
Mindszent napjában éledt föl újra s már Baronius tudós 

kardinális és történetíró is beismeri, hogy sok került a 
római hellén pogányságból a katholicismusba. Újabban 
Leo pápa »a meggyilkoltak lelkeinek kultuszát is meghono-
sította, sőt a lefejezett testek lelkeinek* is oltárokat emel. 
A rablók, tolvajok és gyilkosok lelkei a hozzájuk intézett 
imák folytán tehát engesztelő hatással vannak a hívőkre, 
s a pátrónusok körébe fölvétettek. És pedig nemcsak 
házi kultust rendez nekik a hivő nép, hanem bucsújárást 
is az ő oltáraikhoz. Nem folytatjuk tovább e szemelvé-
nyeket. Ha ez nem paganismus, akkor mi a pogányság? 
Van tehát e téren is elég tisztítni valója a pünkösdi lélek-
nek a római egyházban. Ily értelemben szívesen üdvözöl-
nők XIII. Leo pápának pünkösdi encyklikáját! 

Eperjes. Dr. Szhívik Mátyás. 

IRODALOM. 

** A dunántúli ág. hitv. evang egyházkerületi 
»Gyámolda« fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmá-
ból Poszvék Sándor soproni főiskolai igazgató-tanár meg-
írta s kiadta ez áldásosán működő intézetnek történetét. 
E munka, mely majdnem 12 nagy 8° ívre (288 lap) 
terjed, három fejezetben ecseteli a nyugdíjkérdés fejlődé-
sét a dunántúli egyházkerületben a »Gyámolda« keletke-
zését megelőző időben s részletesen tárgyalja a »gyámoldá«-
nak érdekes mozzanatokban gazdag múltját s jelenét. A 
munka elhagyván a sajtót, díszes kiadásban a szerzőnél 
kapható. Ára példányoként 1 frt. Öt egyszerre megfizetett 
példány ára 4 frt 75 kr. Tíz egyszere megfizetett példány 
ára 9 frt. Bolti ára magasabb lesz. A lelkészek és tanítók 
80 kr. kedvezményes áron kapják ez értékes könyvet, 
de csak az esetben, ha névszerint jelentkeznek s a pénzt 
előre beküldik. A tiszta jövedelem a gyámoldai jubileumi 
alapra fordíttatik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A sárospataki ev. ref. egyháztanács augusz-

tus 15-ikén tartott ülésében a tiszáninneni ev. ref. egyház-
kerület világi főjegyzői hivatal betöltésénél dr. Ballagi 
Géza főiskolai jogtanár s a magyar tudós társaság tagjára 
adta szavazatát. 

* Az egész Franciaországban szétszórtan élő 
reformátusok egyházi élete súlyos válságon ment keresz-
tül. Még nem régiben a lelkészek nagy része a modern 
theologia híve volt. Az egyház 1872-ben két részre, hívők 
és szabad gondolkodók egyházára szakadt; most már 
közelednek egymáshoz. Egész Franciaországban 660 ezer 
protestáns van, kiknek túlnyomó része református. XIV. La-
jos üldözése előtt két milliónyian voltak s számuk 1756-ban 
400 ezerre apadt le. Most 582 gyülekezetük van 700 lel-
készszel. A párisi református diakonisza házban 60 nővér 
van. A belmissziói társulat 140 lelkészt, evangélistát és 
ágenst foglalkoztat. Két főiskolában képeznek lelkészeket 
és evangélistákat. (Cs. L.) 



* A francia erkölcstelen irodalom pusztításairól jának erkölcsi megújhodásával. Ki szólalt föl mellette? 
megdöbbentő képet rajzol a »Journal religieux* a francia 
erkölcs nemesítő egyesület titkarának közelebb megjelent 
brosürje alapján. Nevezett lap a kormány és a nép közö-
nyössége felől való jogosult panasza után ezeket ír ja: »A 
nagy napi lapok mellett apróbb iratok, újságok, brosürök, 
alamanchok a szennyes dolgok egész áradatát öntik a 
népre. E lapok 60—70 ezer példányban jelennek meg. 
Az el nem árusított számokat a népiskolák és gimnáziu-
mok növendékei és ifjú munkások között osztják ki. Már 
1882-ben panaszkodott a miniszter, hogy Páris iskoláinak 
ajtai előtt naponként 30 ezer példány erkölcstelen lapot osz-
tanak ki ingyen. Azóta e szám nem apadt. Nem régiben 
jelenté ki Bérenger képviselő a senatus előtt: »nincs város, 
nincs íalu az országban, a hova a szennyes irodalom be 
ne hatolt volna. A posta bizonyos napokon óriási meny-
nyiséget, némelyikből 20—30 ezer darabot szállít«. Ha 
naponként 30 ezeret számítunk belőlük Párisra és ugyan-
annyit a vidékre, úgy évenként 18 millió jut Franciaországra. 
Ha egy példány csak két személyre volna is rontó hatás-
sal évek során sok millióra megy a számuk. Itt van az 
államot és társadalmat elárasztott romlottság forrása. Ez 
a pestis mindenfelé elterjedt. Színházak, kávéházi concertek, 
falragaszok, könyvek: mind inficiálva vannak. A közön-
ségnek pedig még a női része sem undorodik tőlük. Mert 
pl. a »Moulin Rouge*-nak évi bevétele 600 ezer frank. 
E lapok címei is eléggé tájékoztatnak bennünket. Neveik : 
»fekete kutya*, »a sülyedtek*, »döglött patkány«, »a Pokol« 
»a semmi*, »a gyilkos ajándék« etc. Azt mondja ezekről 
Sarcey, hogy »olyan dolgok vannak bennök, a miktől 
még egy majom is elpirulhatna*. A francia irodalmat 
Gerard, így jellemzi: »a XVII. század irodalmában az 
erény uralkodott, a XVIII. századéban a felvilágosultság, 
századunk elején a sentimentalismus, a mostaniban pedig 
a legalacsonyabb és közönségesebb indulatok«. Gaufrés, 
az említett brosür szerzője így szól: »oly mélyre sülyed-
tünk, a milyenre csak lehetséges. Már tíz éve beszéltek 
arról, hogy ifjúságunkat a gonosz szenvedélyek lehellete 
megérintette és az úgy viszi őket tobzódásba, mint a juho-
kat a mészárszékre viszik. Ez a lehellet ma már viharrá 
vált. Ez irodalom eredménye a teljes erkölcsi romlottság*. 
Egy politikai vétségért Uj-Kaledoniába deportált egyén, azt 
állítja, hogy a közönséges vétkesek kivétel nélkül ifjú koruk-
ban kicsapongókká lettek és így sülyedtek alább és alább. 
Gaufrés szerint ez a rontó és gyalázatos irodalom 1870 
óta vett nagy lendületet. És így sóhajt fel: »Vajha a sajtó 
emberei a franciákat inkább megvilágosítani és erősíteni 
igyekeznének, nem pedig enerválni és megmérgezni . . . de 
ők irodalmi sikereiket a francia erkölcs romjaira alapítják*. 
Népünk, mondja tovább, erkölcsi tunyaságba sülyedt. 
Nincs senki, a ki intené, visszahívná, megmentené, ha a 
jó útról letér. Hát nincs kormány, miniszter, vezérlő 
értelmiség? már nem betegség, romlás, hanem a halál 
fenyeget; de a hivatottak részéről semmi figyelmez-
tetés nem hangzik! Csak egyedül Bérenger gondol hazá-

A miniszterek hallgattak. Miért? Azt hiszem, ha valaki 
őket felkérné, hogy elnökölnének egy mértékletességi érte-
kezleten, nem fogadnák el, hogy népszerűségüket el ne 
veszítsék«. (Cs. L) 

* Sajtóhibaigazítás. Lapunk 33. számában közölt 
> Még egyszer Irodalmi Társaságunk érdekében« című 
cikk 2-ik hasábján felül- óraadatokat helyett óraadókat; 
alul, zárójelben: tanár helyett tag; a 3-ik hasábon a 2-ik 
bekezdés végén: szerepeltessem helyett szerepeltettem; a 
4-ik hasábon az utolsó bekezdésben: tartalmáról helyett 
tartalmával olvasandó. 

Pályázat rendes rajztanári állásra. 
A hódmezö-vásárhelyi állami segélyben részesülő ev. 

reform, főgimnáziumban megüresült rajztanári állásra 
pályázat hirdettetik. 

E tanszékkel az I — IV. osztályokban a rajzoló mértan, 
az V—VlII-ikban a görögpótló rajz és ábrázoló mértan, 
az I. és II-ik osztályokban a szépírás tanítása van össze-
kötve. Heti tanórainak száma: 20—22. Ha a megválasz-
tott tanár az önkényt vállalkozó tanulóknak a szabadkézi 
rajzot is tanítja: minden egyes vállalkozó tanulótól egy 
évre 3 frtot szedhet. Megjegyezzük, hogy a megválasztott 
tanár szükség esetében még a tanszakával rokon más 
tantárgy tanítására is köteles vállalkozni. 

E tanszék betöltése a fentartó egyházi elöljáróság 
kijelölése alapján a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium jogkörébe tartozik. 

A rendes tanár évi javadalma 1200 frt törzsfize-
tés, 250 frt lakbér és öt izben emelkedhető 100 frtos 
ötödéves pótlék, évnegyedenkinti részletekben előre kiszol-
gáltatva. Megjegyezzük, hogy főgimnáziumunkban a lakbér 
és ödödéves pótlék illetéken felül van négy 1400 és négy 
1600 frtos törzsfizetéssel díjazott tanszék, a melyekre a 
fokozatos előléptetés alkalom adtával történhetik. Ha azon-
ban a tanszékre nem okleveles tanár alkalmaztatik, egy 
vagy két évre szintén évnegyedenkinti részletekben kiszol-
gáltatandó 900 frt díjazást nyer. 

Csak ev. reform, vallású egyének pályázhatnak s a 
megválasztott rendes tanár is egy évi próbaidő után 
rendszeresíttetik. A megválasztott rendes tanár az orszá-
gos tanári nyugdíjintézetnek a törvény értelmében jogos 
és kötelezett, tagja. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanul-
mányaikat, képesítettségöket, egészségi állapotukat, eddigi 
szolgálatukat és hadkötelezettségüket igazoló okleveleiket 
és bizonyítványaikat f . évi szeptember 8-ilcáig bezárólag 
alólirott elnökséghez adják be. 

A megválasztott tanár hivatalát szept. 8-án tartozik 
elfoglalni, 

Hód-Mező-Vásárhelyen, 1897. augusztus hó 16-án. 
Szeremlei Sámuel, 

1 — 2 a f en t a r t ó egyház lelkész e lnöke . 

H0RNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPRSTBN. 
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A katholikus autonomia. 

Nem könnyű feladat a katholikusok auto-
nómiai mozgalmaihoz protestáns szempontból 
hozzászólani, hiszen maguk a katholikusok ós 
még ma is nagyrószben kath. színezetű államunk 
harminc évi vajúdás után sem tudtak világos-
ságot deríteni e kérdésben. Igaz ugyan, hogy 
nem a nózpont volt eddig a kath. autonomia 
akadálya, hanem maga a római katholicismus 
szervezete: de épen ezért nehéz dolog nekünk 
protestánsoknak álláspontunkat ez ügyben pre-
cisirozni, mert a protestantismus ma is élő til-
takozás a romanismus, illetőleg a papismussal 
szemben s így akarva nem akarva nézetünkben 
megjelenő állásfoglalásunk nem annyira a kath. 
autonómiával, mint egyenesen a róm. katholi-
cismussal áll szemben. 

Dacára ennek megkísérelem — bár tudom, 
hogy nehezen fog sikerülni — magát a kath. 
autonómiát szem előtt tartani s csak ezzel kí-
vánok foglalkozni. 

A protestantismus az egyéni, a lelkiismereti, 
— mondjuk — a keresztyén-szabadságnak min-
den téren való érvényesítésére törekszik. Ezen 
törekvéséből az folyik az egyházi organismusra 
vonatkozólag, hogy tőle semmi sem állhat tá-
volabb, mint a compelle intrare elv helyeslése, 
avagy csak elnézése is, azaz más szavakkal : a 
felekezeti egyházak alakulása a protestantismus 
természetének megfelel, ezért nem helytelenít-
hető. Azonban a fentebb említett egyéni szabad-
ságból önként következik az is, hogy minden 
egyház önmaga van jogosítva megállapítani saját 
szervezetét, önmaga van jogosítva intézni saját 
so r sá t : azaz elvben minden egyháznak joga van 
autonomiához. Ha tehát pusztán a dolog for-
mális oldalát tekintjük, a protestáns felfogás el-
ismeri a kath. autonómiának is a jogosultságát, 
a minthogy semmi más felekezeti egyháztól sem 

vonhatja meg e jogot saját princípiumának meg-
tagadása nélkül. 

De, hiszen felesleges is a kath. autonomia 
formális jogosultságát vitatni, mert hiszen az 
már is meg van közel másfél ezer év óta s el-
lene nem is intéztetett támadás. Soha sem vonta 
senki kétségbe, hogy van katholikus autonomia 
és hogy ez jogosult, sőt tovább mehetünk egy 
lépéssel ós egész bátran kimondhatjuk, hogy a 
felekezeti egyházak autonomiái között idegen 
hatalomtól épen a katholikus autonomia volt ós 
ma is a legszabadabb. Ha van jelenség, a mi 
ennek ellenkezőjét látszik mutatni, annak maga 
a katholikus egyház az oka, mert igényei túl-
terjednek azon a határon, a melyre az egyház 
mint »üdvintózmény« stricte rendelve van. A világ 
rendje az, hogy minden egyes alanyi szabadsága 
a másiknak hasonló szabadságában bírja korlát-
ját s a társadalom nem engedheti, hogy egy, 
magát minden felé emelni akaró szabadság a töb-
biek rovására érvényesüljön. Ez tiszta keresztyén 
szempont, a melyet a protestantismus feltámasz-
tott bemohosodott sírjából s mely ma a társadalmi 
életnek mind jobban-jobban, habár elég lassan 
érvényesülő alapelve is. 

A katholikus autonomia tehát protestáns 
szempontból jogosult, mint az egyéni, a keresz-
tyén szabadság követelménye, de ugyancsak ezen 
egyéni, ezen keresztyén szabadságot állítja oda 
a protestantismus, mint minden egyházi ós nem 
egyházi, egyéni ós testületi autonómiának, úgy 
a kath. autonómiának elébe, korlát gyanánt. 

Azonban épen ez a pont di melyen a 
protestantismus a katholicismussal diametralis 
ellentétben áll, Úgy, hogy ha már az autonomia 
tartalmáról van szó, tekintve a katholicismus 
elveit, szervezetét, követelményeit : egyenesen 
tagadásba kell vennie a katholikus autonómiá-
nak jogosultságát és lételót egyaránt. Hogy vilá-
gosabban szóljak: van ugyan katholikus auto-
nomia, de ez nem igazi autonomia, mert a katho-
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likusok egy részét és pedig legnagyobb részét 
megfosztja keresztyéni szabadságuk érvényesíté-
sétől ; továbbá jogosult ugyan a kath. autonómia, 
de jogosulatlan az a jogkör, a melyre kiterjesz-
kedni akar, mert azzal a mások szabadságát 
sérti. Valójában katholikus autonómia csak akkor 
létezhetnék a világon, ha semmi más társada-
lom, mint az egyház, ós semmi másféle viszony 
és érdek, mint az egyházi nem léteznék. 

Mint a fentebbiekből látszik, mi a katholi-
kus egyház autonómiájáról általában szólottunk, 
a minthogy voltakópen csak is egy római katho-
likus egyház létezik; tehát az autonómiának is 
erre kell vonatkoznia. Azonban bennünket mégis 
csak a magyarországi katholikusok » autonómiája« 
érdekel első sorban, azért azt kell közelebbről 
figyelembe venni. 

A mit fentebb az egyházak autonómiájáról 
protestáns szempontból elmondottunk, azt kell 
itt is hangsúlyoznunk első sorban. Szerintünk a 
magyar katholikus egyház autonómiája jogosult, 
ele ezen kijelentés mit sem ér azon egyszerű 
oknál fogva, mert magyar katholikus egyház nem 
létezik, hanem egyszerűen csak magyar ajkú, 
vagy még helyesebben Magyarországon lakozó 
római katholikusok vannak. Ez a magyar kath. 
autonómiának a legfőbb — s ón azt hiszem : 
egyetlen — akadálya, a melynek megítélésénél 
már nem szólhatunk a dologhoz protestáns szem-
pontból, mert ez tisztán politikai kérdés, hatalmi 
kórdós. 

A magyarországi római katholikusok, kiegé-
szítő részét képezik a római katholikus egyház-
nak, annak az egyháznak, melynek szervezete 
állami határokat sem geographiailag, sem szel-
lemileg nem . ismer, nem akar ismerni, kiegészítő, 
alkotó részét képezik annak az egyháznak, mely 
első sorban nem egyházi, hanem politikai érde-
kek sáfára, mely hatáskörét nemcsak a szorosabb 
értelemben vett egyházi vagy lelki, hanem szám-
talan társadalmi közviszonyokra is kiterjeszteni 
akarja. A római katholikus egyház egy autonóm 
monarchia, mely egy souverain főtől függ s a 
mely egyház érdekeinek ós igényeinek érvénye-
sülése az állami souverainitással jön összeütkö-
zésbe. 

A protestantismus az által, hogy az egy 
akol és egy pásztor mondást nem egy látható 
főre és egy látható egyházra, hanem a Jézus 
Krisztusra s a vele lelkileg egygyó lett hívekre 
magyarázza, elkerülte mindenütt és mindenha 
az internationalis egyházak keletkezését. Elvénél 
ós történeti múltjánál fogva egyaránt elismeri, 
hogy in temporalibus nincs más suverain csak az 
állam, de inspiritualibus, az egyetlen Úr : a Jézus 
Krisztus. Ezért a mi protestáns felfogásunk és 

hazafias érzületünk összetalálkozván, kettős szem-
pontból és egyai^ánt erőteljesen kell tiltakoznunk 
minden oly lépés ellen, rnely hazánkat ós ennek 
polgárait egy tőlünk idegen, raj tunk kívül álló 
hatalomnak nagyobb mértékben szolgáltatná ki, 
mint a mily mértékben eddig volt, illetőleg 
voltak. 

Ha lehetséges volna magyar katholikus egy-
n az, a legnagyobb örömmel üdvözölnők és támo-
gatnék ennek autonomikus törekvéseit. Hogy 
tanelvei mellett nem lehetne az autonómia a 
protestánsokéhoz hasonló, az nem változtatna 
a dolgon semmit, hiszen a magyarországi pro-
testánsok autonómiája sem az igazi autonómia 
minden tekintetben. Örömmel üdvözölnők ós 
támogatnók, mert az egyház szabadsága, mások 
jogsérelme nélkül nyerne érvényesülést és remény 
volna reá, hogy idővel mindinkább közelednék 
a teljes egyéni szabadság tiszteletéhez ós érvényre 
juttatásához. Azonban midőn nem erről, hanem 
azon kötelékeknek meglazításáról van szó, a 
melylyel eddig hazánk egy tőlünk vadonat icle-
gen szellemnek nálunk uralomra jutását meg-
akadályozni, polgárainak szabadságát megvédel-
mezni törekedett: akkor bennünket protestáns 
és magyar voltunk egyaránt tiltakozásra hív fel 
a hazánk és polgártársaink ellen elkövetni szán-
dékolt merénylettel szemben. 

Bár már eddig is elég hosszúra nyúlt fej-
tegetésünk, azonban még mostanig nem is jutot-
tunk in concreto a magyar kath. ú n. »autono-
miához«, pedig épen ez bir reánk nézve ér-
dekkel, t. i. : azon formában, a melyben ezen 
autonómia terveztetik, de mégis el kellett a fen-
tebbieket mondanunk, mert álláspontunkat, a 
melyet a tervezett autonómiával szemben elfog-
lalunk, épen amaz általános fejtegetések világo-
sítják meg. 

Az úgynevezett kath. autonómia a főpapok 
kinevezésének megszüntetését, az egyházi vagyon 
ós alapítványok önálló birtoklását, illetőleg ke-
zelését, a kath. tanulmányi alapból fentartott 
középiskolák kebli igazgatását s a lelkészek vá-
lasztását érintik, miknek azonban még számos, 
el nem elöntött jogi kérdések is akadályt gör-
dítenek útjokba az egyházjogi és politikai nehéz-
ségeken kívül. Ezeknek együttes megoldásától 
fog függeni az »autonomikus« mozgalom sikere 
vagy újból való berekedóse. 

Ha ezen pontokat sorra veszszük, többet 
örömmel kell üdvözölnünk, ismét másokra nézve 
aggodalmunknak kifejezést adnunk. 

A plébániák betöltésének módja jelenben 
vagy a magán, illetve testületi patronátus útján, 
vagy püspöki kirendelés által történik. Azonban 
protestáns szempontból mindeniket bizonyos mór-



tékig helytelennek tartjuk, még a testületi patro-
nátus befolyását is, a mennyiben az hazai viszo-
nyaink szerint sok esetben, mondjuk legtöbben, 
nem egyházi, hanem politikai testület által gya-
koroltatik, vagy a mennyiben egyházi testület 
alá tartoznék is, akkor sem oly testület alá, 
melyet mi egyedül jogosultnak tartunk, t. i. az 
egyházközség alá. A püspökök kirendelési jogá-
nak megszűnése, s a patronusi terheknek az 
egyházközségek részéről való átvállalása mellett a 
patronusok kötelezettségének megváltása a leg-
nehezebb dolog. Ha e kérdést sikerül megoldani 
olyan formában, hogy a gyülekezet kezébe men-
jen át a választás joga, a püspököknél maradjon 
meg a választhatóság megállapítása: ennek csak 
örölni tudnánk, mert a hívek szabadságának ter-
jedését látnók benne. Ennek tudtunkkal csupán 
anyagi akadályai vannak, mert a plébániai hi-
vatal nem divini iuris intézmény, tehát betölté-
sének módja változhatás alá eshetik ós más 
oldalról a plébániai hivatal betöltésének választás 
útján való eszközlése nem érinti a püspök ordi-
nálási és fegyelmi jogát. Szóval a katholikus 
plébániák berendezése sok tekintetben teljesen, 
azonkópen lehetséges, mint a hogy vannak a 
protestáns egyházközségek is szervezve. Nem 
tartjuk ugyan a mi szervezetünket minden tekin-
te tben ideálisnak, azonban az kétségtelen, hogy 
híveink egyéni szabadsága s önállósága sokkal, 
összehasonlíthatatlanul nagyobb mórtékben kife-
jezésre jut benne, mint a katolikusoké a plébá-
niákban. 

Az egyházközségi alapon felépülve megyei, 
kerületi ós országos autonom testületek is szer-
vezhetők volnának azon közigazgatási ügyekre 
nézve, melyek nem isteni jog alapján vannak 
a plóbánus vagy püspök potestásában benfog-
lalva. Mind e fokozatokon keresztül a híveknek 
az egyházzal való szorosabb összeköttetése az 
egyháziasság előmozdítására szolgál egyfelől, — 
ez a katholikus egyház érdeke — ós a híveknek 
bizonyos jogosultsága is elismertetik az egyház-
zal szemben a másik oldalról, a mi pedig álta-
lános emberi s így protestáns érdek is. Az 
egyházi közigazgatás és tanügyre kiterjedő ily 
nemű változást szerencsésnek tartanánk. 

Az iskolai autonomia bizonyos mértékig 
épen úgy meg van a kath. egyházban, mint a mi 
protestáns egyházainkban, mindössze a tanulmá-
nyi alapból fentartott középiskolákról lehet itten 
szó, a mennyiben ma már a budapesti tudomány 
egyetem katholikus jellegének vitatása hiábavaló 
időtöltésnek tekinthető. Itt tehát minden a tanul-
mányi alap jellegétől függ. Ha megállapíttatik, 
hogy az kizárólagosan katholikus célokra szolgál, 
akkor nézetünk szerint egyáltalában semmi ok 

és ürügy nem áll fen a r ra nézve, hogy egy már 
létező, s az állam által főfelügyeleti jogánál fogva 
ez alapkezelésére alkalmasnak ítélt katholikus 
autonom testületnek kezelése alá bocsáttassék. 
Azonban az egészen természetes, hogy sem a 
tanulmányi alap autonom kezelése az állami 
ellenőrzés jogát, sem a kath. tanügyi autonomia 
az állami oktatási törvényeket nem érintheti. 
A feltótlenül független kath. tanügyi autonomia 
hazánkban oly utópia, mely — valameddig Isten 
bennünket a »szabad egyház — szabad állam-
ban« jeligéjű egyházpolitikától megóv, soha sem 
fog megvalósulni s a mely ellen a pari tás szem-
pontjából nekünk tiltakoznunk is kell. 

A két legfontosabb kérdés a főpapok kine-
vezése és az egyházi vagyonnak kérdése, a melyen 
eddig is hajótörést szenvedett s fog most is való-
színűleg szenvedni az autonomiai mozgalom, ha 
csak a püspöki kar által képviselt egyház merev 
magatartásával fel nem hagy. 

Protestáns szempontból pusztán azért elle-
nezzük a főpapi kinevezés, vagyis legfőbb kegy-
úri jognak és a kath. egyházi vagyonnak az 
autonomia kezébe való áteresztését, mert ez, 
mint fentebb általánosságban már említettük, 
hazánk politikai nyugalmának és a polgárok köz-
szabadságának a veszélyeztetésével járna, tehát 
a szabadság nagyobb károkat, mint hasznot nyerne 
belőle. Azonban itt nem a merő protestáns szem-
pont előttünk a döntő, hanem a hazafias, az 
alkotmányos tekintet vezérli ítéletünket. 

A legfőbb kegyúri jogot mi felségjognak 
tart juk, melyet a szentkoronától semmi szín alatt 
elidegeníttetni nem engedünk, ezért az autonó-
miának a praelatusok kinevezésénél semmi jogot 
nem vagyunk hajlandók concedálni mindaddig, 
míg amaz alap, melyen a felségjog létre jött, 
t. i. az egyházi nagyobb javadalmak fennállanak. 
A főpapi kinevezés össze van nőve a javadalom 
kérdésével s ha valaki a javadalmat adja, a ki-
nevezésre igényt tarthat, mindaddig a míg adja. 
Hogy a javadalmak állami eredetűek, az kérdés 
tárgyát sem képezi, mint egyszerű történeti tény. 
Állami eredetök a haszonélvezet adományozása 
tekintetében döntő, de nem: hova fordításuk 
szempontjából, a mire nézve az alapító célzata 
az irányadó, mert kétségtelen, hogy ezen java-
dalmak bizonyos egyházi ós állami célokra kö-
zösen rendeltettek. Ennélfogva a publicum meg-
rövidítése nélkül még abban az esetben sem 
szolgáltathatnának ki a kath. autonómiának, ha 
állam ellenes felhasználásuk a priori ki volna 
zárva. 

Az egész autonomikus mozgalom sarkkér-
dése a vagyon kérdése s ezzel kapcsolatban a 
főpapok kinevezése s legfőbbképen ezekért bu-



zog a ka th . k l é r u s is, t. i. itt a k a r m a g á n a k 
öná l l ó ságo t szerezn i . É p e n ezé r t mi n e m nézhe -
t ü n k b i z a l o m m a l az egész mozga lom elé, m e r t 
mi a k k o r t u d n á n k r o k o n s z e n v v e l fogadn i a ka th . 
a u t o n ó m i á t , h a a b b a n a l a ikusok s z á m á r a va ló 
j o g k i t e r j e s z t é s r ő l és n e m ped ig a k l é r u s n a k ál-
lami fe lügye le t alól való s z a b a d u l á s á r ó l vo lna szó. 

A k a t h o l i k u s a u t o n ó m i a s z e r i n t ü n k fo rma i -
l ag j o g o s u l t s k ívána to s , de m a t e r i á l i t e r l ehe te t -
lenség , m e r t t - ö r n e m létezik m a g y a r k a t h o l i k u s 
e g y h á z s így n i n c s is m i n e k a u t o n o m i á t adni , 
2 - o r m e r t m é g az a d h a t ó s z a b a d s á g k ö r é b e n 
is a r ó m a i k a t h o l i c i s m u s oly i g é n y e k k e l lép fel, 
m e l y e k t ú l t e r j e d n e k az e g y h á z h a t á s és j o g k ö r é n . 
Azér t , a m i n t mi lá t juk , az egész k a t h o l i k u s 
a u t o n ó m i a n e m egyéb, m i n t az e g y e s fenná l ló 
ú. n. t e m p l o m a t y a i m u n k a k ö r n e k m a g a s a b b fo-
k o k o n való m e g h o n o s í t á s a . A l a ikusok n e m egye-
bek, m i n t v a g y o n keze lők , a f ab r i c a ecc l e s i ae 
gondozó i s ez is a z é r t e n g e d t e t i k , hogy bizo-
nyos k é n y e l m e t l e n e l l enőrzés tő l s z a b a d u l j a n a k 
az egyház i ak , e b b e n p e d i g n i n c s anny i n y e r e s é g 
az egyéni s z a b a d s á g s z e m p o n t j á b ó l , m i n t a m e n n y i 
k á r r a l f e n y e g e t az u l t r a m o n t a n i s m u s e lőnyomu-
lása me l l e t t a k ö z s z a b a d s á g o lda lá ró l . 

y-

I S K O L A Ü G Y . 
A nevelés kérdése az angol törvény-

hozásban. 
A helyes, észszerű nevelés nagy problémája, mely-

nek szerencsés megoldásától nemzetek jóléte és boldogu-
lása függ: az oly sok tekintetben méltán példánykép gyanánt 
vehető Angolországban is erős megfontolás tárgyát képezte 
nagyon régi idők óta. A mellett, hogy a nagy britt föld 
kiváló paedagogusai időnként minden tekintélyöket és 
tudományukat latba vetették a tanügyi élet nagyobb hord-
erejű mozzanatainál: másfelől az angol parlament is 
tetemesen kivette a maga részét a reformálás nagy mun-
kájából ; az egyes kitűnő államférfiak figyelmét korántsem 
kerülték ki a nevelés kérdései. Angolország kormánya 
eleitől fogva minden lehetőt elkövetett, hogy a szabad 
hazának speciális nemzeti nevelési rendszert teremtsen. A 
siker nem is maradt el; az eredmény kivívásában termé-
szetesen nagy része van annak a körülménynek, hogy a 
nemzet e célra milliókat áldozott. Általában a kulturális 
elvek észszerüsége és gyakorlatiassága szempontjából az 
angol egyedül áll az egész világon, még a francia — e 
jelentékeny versenytársa — sem éri utói. Tanácsos tehát 
egy ily előkelő ország életét gyakrabban is figyelmünkre 
méltatnunk, hisz Angliáról áránylag úgyis csak édes-keveset 
tudunk meg a mindennapi élet ügyes-bajos dolgai között 
A mi a kulturális célokra való áldozást illeti, mi magya-

rok p. o. — nohae tekintetben most már alig lehet panasz-
kodnunk— nem egyhamar fogunk odafejlődhetni, hogy az 
angolokat csak aránylagosan is, megközelíthessük. 

Anglia legkiválóbb jogtudományi folyóiratainak egyike 
a Horace Gox kiadásában megjelenő »The Law Times* 
c. jogi hetilap, a minapában egy becses tanulmányt tett 
közzé J. E. G de Montmorency- tői. A szerző az általa 
előadottak folyamán kiterjeszkedik az angol törvényhozás-
nak mindazon mozgalmaira, melyek a serdületlen gyer-
mekek nevelésére, gondozására és fentartására vonatkoznak, 
különösebb figyelmet fordítván azokra a törvénycikkekre, 
a melyek a gyermekeknek és mindkét nembeli fiatal egyé-
neknek, a kenyérkereset szempontjából, a különféle helye-
ken való alkalmazására vannak tekintettel. Megkísérlem 
tolmácsolni a Montmorency előadását. Nagybecsű ez és 
mindenek felett tanulságos. 

William Blackstone erősen hangsúlyozta, hogy a 
szülőket, gyermekeikkel szemben, hármas törvényes köte-
lezettség terheli: »Fentartásuk, gondozásuk és nevelésük*. 
Kimutatja, hogy a törvény a XVII. század kezdetétől 
saját irányban, megfelelő rendszerrel fejlődött e tekintet-
ben, érvényre juttatván a fentartás törvényes kötelezettsé-
gét, úgy azonban, hogy még jó ideig nem terjeszkedett 
ki a gyermekek gondozásának és nevelésének biztosítá-
sára azon esetekben, a mikor a szülők nem cselekedték, 
vagy nem is tehették azt, hogy gondozzák és neveljék 
őket. A gondozás •— mondja önkénytelenül is ironikus 
hangon — egy természetes kötelezettség, melyet »oly sok 
helyhatósági törvény inkább megenged, mint megparan-
csol; a természet e téren oly hathatósan működik, hogy 
inkább korlátozásra van szükség, semmint ösztönzésre*. 
A nevelésre vonatkozólag így szól: »A szülők fő köteles-
sége oda irányul, hogy ők illő nevelésben részesítsék 
gyermekeiket, az életben elfoglalt állásuk szerint . . * Mégis 
a legtöbb vidék helyi törvényei hiányosoknak tűnnek fel 
e ' téren, mert nem szorítják a szülőket arra, hogy gyerme-
két illő nevelésben részesítse«. A törvénymagyarázatok 
tudós szerzője talán egy kissé felületes volt, midőn a 
dolgokat csakis a saját korának szempontjából tekintette, 
azt mondván épen az angol törvényre vonatkozó célzásai-
ban, hogy az közönyös a neveléssel szemben, meg hogy 
a gyermekek gvámolításának kérdésében elfoglalt állás-
pontja egyáltalában nem méitó a dolog fontosságához. 

Montmorency a továbbiakban erősen pellengérre 
állítja a Blackstone ósdi gondolkozásmódját, a messze 
középkorból előszedett példákkal csúfolván le ennek felüle-
tes állításait. Azt ugyan meg kell vallanunk, hogy a közép-
korban nem igen gyors lépésekben haladt előre a nevelés 
ügye Angliában, de a többi országhoz viszonyítva már 
ekkor is igen magas fokon állott; gyors fejlődésről csak 
a jelen században, 1830-tól lehet szó, a mikor az állam 
vette kezébe a nevelés és oktatás ügyeinek intézését. 

A gyermekek sikeres nevelése és gondozása, mondja 
Montmorency, egyike volt mindig a legnagyobb célok-
nak. A magvakat a jelen századtól jóval távol eső idők-
ben vetették el, aratásukra még most sem jött el az idő 



teljesen. Egy nemzeti nevelési rendszer szükségessége, 
nagyon régi idők óta foglalkoztatta a legkiválóbb angol 
államférfiak lelkét. 

A kézművesekre vonatkozó statutum 1406-ból vilá-
gosan elrendeli, 'hogy »minden férfinak és asszonynak, a 
mennyiben állása és körülményei megengedik, teljes sza-
badságában áll fiát vagy leányát, taníttatás végett vala-
mely iskolába járatni, a melyik a Királyhágón bélül 
ennek megfelel*. Ezzel az 1406-iki statutummal ellentét-
ben állott az ezt megelőző 1391-iki petíció, mely azt ja-
vasolja, hogy a parasztoknak ne engedtessék meg, misze-
rint gyermekeiket iskolákba küldjék. Ezt a petíciót azonban 
mint a józan észszel homlokegyenest ellehkező helytelen 
valamit, nagyon természetesen azonnal elvetették. Ilyen 
különös javaslatot tudomásunk szerint még nálunk sem 
kockáztattak meg sohasem. 

A középkor bevégződését és a zárdák megszünte-
tését megelőzőleg egy jól kidolgozott, fokozatokra osztott 
nevelési rendszert léptettek életbe az egyetemek, London-
nak nagyterjedelmű jogi iskolája, a székesegyházak, zárdák, 
kollégiumok, plebánia-községek. Nem kényszerítés útján 
való tanulás volt az, de a nevelés egyes ágai nyitva vol-
tak, kivétel nélkül, mindkét nemre és minden osztályra 
nézve. Új módszer, de nem új kísérlet következett a 
könyvnyomtatás feltalálása után. Nyelvtani iskolák ala-
pítása, a nagy Tudoroknak a nevelés körül kifejtett fára-
dozásai Angliának »egy állandó, szabad, minden irány-
ban független, liberális nevelést adtak a nép számára*. 
E szavakat Montmorency a nagyhírű Stubbs-nek egyik 
idevonatkozó művéből idézi. 

Az Erzsébet-féle s az ez után megalkotott statútu-
mok, a szegény gyermekek tanoncságba való adásáról, 
mint Blackstone mondja, bölcs intézkedés eredményei. A 
munkás-osztályok technikai nevelése úgy volt elismerve 
a XVI. században, sokkal határozottabban, mint nap-
jainkban, hogy az a nemzeti életnek egyik lényeges té-
nyezője. 

így állottak a dolgok 1830-ig, a mikor az állam 
is részt kezdett venni a nevelés munkájában. Nagy lökést 
adott ennek az állami kincstár, a mely ez évben húsz-
ezer font sterlinget adományozott a nyilvános elemi nevelés 
javára történt önkéntes hozzájárulások gyarapítására. Ez 
a húszezer font egy ily célra, már csak a kezdeményezés 
szempontjából sem megvetendő összeg, felgondolván azt, 
hogy ez a mi pénzértékünkhöz viszonyítva jóval felül-
haladja a kétszázezer forintot. Ez összeget 1839-ben fel-
emelték 30.000 font sterlingre és az igazgatás teendői a 
titkos-tanácsnak egy bizottságára ruháztattak át. 1841-ben 
hozatott az iskolák elhelyezésére vonatkozó törvénycikk 
s ettől kezdve a nevelés kérdése szinte meglepő gyorsa-
sággal haladt előre. 

1844-ben felhatalmazták a Poor Law Board-ot, 
hogy az iskolakerületekben a plébániákat és egyesülete-
ket hozza össze bizonyos szegény gyermekek oktatása 
végett, a kik még 16 évnél kisebb korúak. 1846-ban a 
Monckton Milnes-féle iskolai reformjavaslat vezérelvét 

az alsóház elfogadta; e fontos tényező életbe lépett az 
országban és betetőzte ezt a Lord Palmerston törvény-
javaslata 1854-ben. Hét év alatt e törvénycikk révén nem 
kevesebb, mint negyvenöt új iskola létesült. Az ipar-iskolai 
rendszer kezdeményezésének első nyomaira 1854-ben aka-
dunk egy ekkor előterjesztett szükebbkörü törvényjavaslat 
keretében; 1857-ben egy általános törvénycikk hozatott, 
a mely a csavargó, Ínségben élő, és törvénytelen gyermekek 
gondozására és nevelésére irányult. 

1858-ban egy királyi bizottság neveztetett ki, hogy 
vizsgálat tárgyává tegye a népnevelés állapotát Angol-
országban; azonban az eredményről beszámoló előterjesz-
tés 1861 március havában, nem ajánlotta a kényszerített 
nevelési rendszert, kivéve azt az esetet, a mikor csavargó 
és vétkes gyermekek neveltetéséről van szó. 1861-ben 
egy bizottság küldetett ki, a mely bizonyos kiválasztott 
nyilvános iskolákról előterjesztést nyújtson be. 1864 
decemberében egy más bizottságot küldtek ki, melynek 
kötelességévé volt téve, hogy beható vizsgálat tárgyává 
tegye azt, hogy minő nevelésben részesítik a gyermekeket 
a nyilvánossági joggal felruházott iskolákban és magán-
tanintézetekben; e bizottság tapasztalatainak eredménye 
lett aztán az 1869-ben hozott törvénycikk a nyilvános-
sági joggal felruházott iskolákról. 

Ez idő szerint a kényszerítő nevelés érvényesítésére 
irányult mindennemű törekvés sikertelennek bizonyult. 
James Stephen, a »Stephen's Commentaries* hatodik ki-
adásában (1868) azt mondja, hogy »A mi azonban azt a 
kérdést illeti, vájjon méltányos dolog-e, avagy megaka-
dályozandó minálunk a nevelésnek holmi kényszerítő ter-
mészetű törvények által való érvényre juttatása: itt nagyon 
tág tér nyílik a vélemények különbözőségére«. A vallási 
akadály, mondja Stephen, »hathatósan közreműködik annak 
megmagyarázásánál, hogy a nép nevelése mind ez ideig 
miért nem köteleztetett szigorúan az angol törvények által*. 

Ez irányban azonban a végső lépés nem késett 
sokáig, a mennyiben 1870. augusztus 9-én létrejött az 
elemi iskoláztatásra vonatkozó törvénycikk, a mely való-
jában a kényszerítés elméletét hozta be, mert az igazgató-
tanácsok fel voltak hatalmazva arra, hogy ezt a törvé-
nyek útján is érvényesítsék, a nevelési ügyosztály jóvá-
hagyása mellett; ez aztán a gyermekeknek az iskolákban 
való gondozására is kiterjedt. A nevelési ügyosztály, már 
e törvénycikk létrejövetele előtt is. roppant nagyfontos-
ságú tényezővé vált. A titkos-tanács nevelésügyi bizott-
sága ügyosztálylyá fejlesztetett és a királynő megkezdte 
a fölött való rendelkezési jogát, hogy ő nevezze ki a 
titkos-tanács nevelésügyi bizottságának az alelnökét, ak i -
nek a parlamentben helye és szavazati joga volt. 

A 305000 font sterlingnyi összeg, a melynek a kitű-
zött célokra való felhasználására ez a bizottság még 
1839-ben felhatalmaztatott, 1867-re már úgy megszapo-
rodott, hogy az egy millió sterlinget tetemesen felülha-
ladta. Ez éven ezt a szép összeget, a vallásfelekezetek 
közötti különbségtétel nélkül, Angolországban és Irlandban 
az elemi nevelés céljaira létesített iskolák segélyezésére, 



vagy pedig a tanító- és tanítónőképző intézetek gyámo-
lítására fordították. Az elemi nevelésre vonatkozólag 
1876-ban hozott törvénycikk világosan kijelenti, hogy 
minden gyermek szülőjének törvényes kötelezettsége oda 
hatni, hogy gyermeke megfelelő . elemi oktatásban része-
süljön az olvasásból, írásból és a számvetésből. 

Az elemi nevelésre vonatkozó, 1891-iki t.-c. szabad 
állami nevelést léptetett életbe, azzal az eredmény nyel, 
hogy az iskolákban a gyermekekre való felügyelet, egész-
ben véve, megjavult. 1889-ben létesült egy t.-c. az ipar-
oktatás reformálása céljából. Jelen esztendőben a törvény-
hozás hozzájárulása a magán-tanintézetek és a szűk 
viszonyok között élő iskolák segélyezéséhez, még hatható-
sabban elősegítette a nevelésügy előhaladását. 

Montmorency, miután a tulajdonképeni elemi iskoláz-
tatás ügyeivel foglalkozott, az iskoláztatásnak főként ne-
veléstani oldalát emelvén ki: áttér a szegény sorsú gyer-
mekek gondozásának és fentartásának nem csekélyebb 
jelentőségű kérdésére. Az angol kormány rendkívül he-
lyesen, egész atyai gondoskodással terjeszti ki figyelmét 
azon szegény gyermekek és fiatal emberek helyzetére, a kik 
a mindennapi kenyérért küzdve, gyárakban, műhelyekben 
kénytelenek eltölteni ifjúságukat. Nálunk sem lenne feles-
leges dolog, e tekintetben is mintaképül tekinteni angol 
felebarátainkat. 

A gyermek-munkások kérdése nem modern. Kisebb-
nagyobb mértékben szó volt erről a tanoncokra vonat-
kozó statutumban, 1562—1563-ból, mely intézkedett a 
felől, hogy egy gyermek sem szorítható a kényszerített 
mezei foglalatosságokra mindaddig, míg a 12-ik életévét 
el nem érte; úgy szintén nem engedte meg egy gyermek-
nek sem, hogy gazdaemberhez inasul álljon be addig, míg 
10 éves korát be nem töltötte; a leánygyermekekre nézve 
pedig kimondotta, hogy azok 12 éves korukig szolgálatba 
nem állhatnak. 

E statutum ezenfelül, kiterjeszkedik arra is, hogy a 
tanonckodás általában nem kezdődhetik hamarabb, mint 
a 12 éves korban. Továbbá a mesternek, a kinek három 
inasa volt, egy segédet kellett tartania, és kárpótlás adatott 
annak az inasnak, a kivel a mestere rosszul bánt. Sőt a 
kényszerített tanonckodás esetén, az Erzsébet-féle szegény-
törvényben hathatós biztosíték rejlett a rossz bánásmód 
ellenében. A rendszer azonban nem volt sem összefüggő, 
sem jól szervezett és egészben véve a törvényszékek nem 
részesítették valami nagy figyelemben és egy kis ügyes-
séggel ki is lehetett játszani. Hatásköre szigorúan korlá-
tolt volt és e körön túl a gyermek gondozása kívül esett 
a törvény ható erején és rendszabályain. 

A XVIII. század vége felé azonban s a XIX. század ele-
jén a tanonc-rendszer rohamosan közelgetett az elmúlás-
hoz. Beköszöntött a gépek korszaka, és a termékek elő-
állításának ily módon való roppant megkönnyítése egyszeri-
ben megváltoztatta a gyermekek alkalmazásának eredeti 
céljait és természetét és megadta a kegyelemdöfést a 
tanonckodásnak. A midőn tehát ez a rendszer a gyerme-

kekre nézve gyakorlatilag megszűnt, azok gondozását és 
nevelését az állam kezdte érvényre juttatni. 

Ha nem számítjuk azt a törvénycikket, melyet 
1787/8-ban hoztak a kéményseprő-tanoncok felügyelete 
ügyében, a jelen századig nem találkozunk az iránt tett 
lépésekkel, hogy a gyermek-munkások kérdése törvény-
'hozásilag rendszabályoztassék. E tekintetben a legrégibb 
intézkedésnek látszik 1801/2-ből az a törvénycikk, mely 
a különféle műhelyekben, pamut- és másnemű gyárakban 
alkalmazott tanoncok és mások egészségi és erkölcsi álla-
potainak megóvására irányult. Utána következett az * 
1819-iki t.-c., hogy messzebb menő intézkedéseket tegyen 
a pamutgyárak' és műhelyek szabályozására, valamint az 
ezekben alkalmazott fiatal személyek egészségének minél 
hathatósabb épentartására. E törvénycikket a következő 
esztendőben módosították és 1825-ben egy másik törvény-
cikket hoztak ugyanebben a tárgyban. 1829-ben két t.-c. 
létesült, hogy módosítsák azokat a fennálló törvényeket, me-
lyek a gyermekeknek a pamutgyárakban és műhelyekben 
való alkalmazására hozattak. 1831-ben az e tárgyban ho-
zott eddigi összes törvényeket megerősítették és javították. 

Az ily módon létrejött új törvénycikk megtiltotta 
az éjjeli munkát a 21 éven alóli egyéneknek, szabályozta 
a 18 éven alóli egyének, munkaidejét s megakadályozta 
azt, hogy a kilenc éven alóli gyermekek pamutgyárakban 
vagy műhelyekben dolgozzanak. Ezt ugyanebben a tárgy-
ban, 1833-ban egy másik törvény követte, a mely elő-
adja, hogy »igen nagy számú gyermek és fiatal ember 
van most alkalmazva a gyárakban és műhelyekben, s az 
ő munka-idejük hosszabb, semmint óhajtandó volna; illendő 
tekintettel kell azért lenni egészségükre és a nevelés esz-
közeire*. Ebből kiindúlva tehát megtiltotta az éjszakai 
munkát, a 18 évet még el nem ért ifjaknak és szabályozta 
munkaidejüket; külön rendszabályokat alkotott a 13 évet 
be nem töltött gyermekek részére, valamint a kilenc éven 
alóli gyermekekre is, bárhol dolgozzanak, kivéve a selyem-
gyárakat. Az 1834-ben hozott, s a kéményseprő-tanoncok 
felügyeletéről szóló t.-c. zárja be e tárgyban a Viktória 
királynő uralkodása előtti törvényhozást. 

Látni lehet tehát, hogy az a törvényhozás egyedül 
ama jelentékenyebb bajok orvoslására ügyelt, melyek az 
ipari termékek gyári előállításának roppant kifejlődéséből 
állottak elő. A jelen uralkodás alatti első gyár-törvényt 
1844-ben hozták s ennek keletkezésétől számítva 1876-ig 
mintegy tizenhét törvénycikk létesült a munka-szabályo-
zásra, s különösképen a gyermekeknek a műhelyekben 
való dolgoztatását illetőleg. 1876-ban egy királyi bizottság 
előterjesztést tett a gyári-munka tárgyában s ennek ered-
ménye gyanánt jött létre 1878-ban a gyárakról és mű-
helyekről szóló törvénycikk, a mely e tárgyban alkotott 
összes törvényeket megerősítette. 

1878-tól a gyári munkára vonatkozólag mintegy 
nyolc nagyfontosságú statutum lépett életbe. A gyermek-
munka most már valóban, a maga egészében, üdvös meg-
szorításoknak volt alávetve és teljességgel nem szabad 
volt annak, bizonyos határokon túl, az állam által meg-



kivánt neveléssel összeütköznie. Ezen kívül azonban sok 
más szempont nyomult előtérbe a gyári munkára vonat-
kozólag, a melyre a gyermekek gondozásának kötelessége 
kiterjesztetett. A gyermeki élet gondozása oly jelentékeny 
horderejű kérdés, hogy szinte nehéz elképzelni emberi 
társadalmat, a melyben ezt a nevelést és gondozást az 
állam gondosan érvényesíteni ne törekednék; még sem 
volt ez így 1872-ig, a mikor a gyermeki élet gondozására 
irányuló t.-c. létesült azért, hogy gondját viselje azoknak 
a gyermekeknek, a kik egyesekhez, bérért vagy jutalomért 
dajkaságba avagy tartásra adattak. 1879-ben jött létre a 
gyermekek közveszélyes foglalkozására vonatkozó törvény 
oly célból, hogy szabályozza a 14 éven alóli gyermekek-
nek a veszélylyel járható munkáknál történt alkalmazását. 

Egy 1872-iki törvény büntetésre méltó dolognak ítélte 
a 16 éven alóli gyermekeknek szeszgyárakba való adását; 
ez azonban a követelményeknek egészen meg nem felelő 
intézkedésnek bizonyult, úgy hogy szükségessé vált gon-
dozni a fiatal gyermekeket azon immorális következ-
mények ellenében, melyek annak a megengedéséből áll-
hatnak elő, hogy ők bármiféle fajú szeszes italokat a 
saját fogyasztásukra megszerezhessenek. Következésképen, 
1886-ban a törvénynyel meg nem egyező dolognak jelen-
tetett ki a 13 évet még be nem töltött gyermekeknek 
szeszes italt adni. E kérdést illetőleg nálunk sem ártana 
valamelyes messzebbmenő intézkedéseket foganatosítani, 
elejét veendő különösen alsóbb néposztályaink kebelében 
manapság eléggé elterjedt amaz eléggé nem helytelenít-
hető szokásnak, a mely már a fejletlen gyermekeket is 
megismerteti jóeleve az alkohol egészségpusztító hatá-
saival. 

Nem kevésbbé lényeges az 1892-ben hozott ama 
t.-c., a mely büntetés alá eső dolognak tartja, a gyerme-
keknek koldulásra, csavargó életmód folytatására vagy 
pénzek kölcsönvételére való felbujtását. 

1886-ban egy ideiglenes törvény jött létre a keres-
kedések munkaidejének szabályozására s alkalmazták is 
ezt évről-évre 1892-ig. Ez éven aztán egy módosító bili 
létesült, és a bizottság, a mely elé ez a bili terjesztetett, 
kiemelte jelentésében, hogy az 1886-iki t.-c. legnagyobb-
részt érvénytelen és ismeretlen volt. Az 1892-iki, a keres-
kedések munkaidejéről hozott t.-c. a fiatal embereknek 
kereskedésekben való alkalmazására vonatkozó eddigi 
törvények módosítására irányult, és előadta, hogy a bol-
tokban és árúházakban alkalmazott igen sok fiatal ember 
egészségi állapota rendesen komolyan meg van rongálva. 
A nevezett törvénycikk a 18 éven alóli fiatal egyéneknek 
szolgálati óráit hetenként hetvennégy órára szállította le, 
beleértvén az étkezési idejét is. E t.-cikk nem terjesz-
kedik ki a házi szolgákra, sem pedig az alkalmazó csa-
ládjára. A gyermekek gondviselése ügyében hozott törvény-
cikk 1886-ban nagy változást idézett elő e téren és egy 
messzemenő méltánytalanságot tett jóvá, mely szerint az 
anyának az apával szemben, gyermekeik gondviseletét 
illetőleg mellérendelt jogokat adott. Azonban a törvény-
hozásnak a gyermekek gondozásának kérdésében talán 

leglényegesebb ténye volt az 1894-iki t.-cmegerősítvén 
mindazon létező törvényeket, a melyek a gyermekek gon-
dozására és a velők való brutális bánásmód megakadá-
lyozására vonatkozólag létesültek. 

E jelentékeny t.-c. a 16 éven alóli gyermekekkel 
szemben tanúsított aktiv vagy passzív rossz bánásmóddal 
foglalkozik; büntetésben részesíti azokat az egyéneket, a 
kik 14 évesnél fiatalabb fiúkat és 16 évet még el nem 
ért leánygyermekeket alkalmaznak oly célból, hogy azok 
kolduljanak vagy játszanak az útcákon vagy nyilvános 
mulató helyeken az éjnek bizonyos óráin túl; korlátozó 
rendszabályokat hoz létre azokkal szemben, a kik fiatal 
gyermekeket alkalmaznak saját nyerészkedési hajlamaik 
kielégítésére. Egyszersmind nagyobb körre terjedő hatal-
mat biztosít a gonosztevő gyermekek elfogására s gondos 
intézkedéseket tesz a már kiszabadult gyermekek bizton-
ságba helyezésére és fentartására. 

Ennyiben nyújtja J. E. G. de Montmorency vázlatos 
áttekintését az angol törvényhozás nevelésügyi mozgalmai-
nak. Ismétlem, nagyon vázlatosan és röptében odavetett 
vonásokkal tárta elénk a jelentékeny mozgalmakat s vol-
taképen az egész érdekes és hasznos tanulmány nem szán-
dékszik egyéb célokat szolgálni, minthogy szemmel látható 
bizonyságául szolgáljon a Blackstone felületes állításaival 
szemben annak a körülménynek, hogy az angol kormány 
igenis, eleitől fogva, a mennyire azt a folyton változó 
körülmények s a haza nagyságának szüntelenül szem előtt 
tartása kivánták, szivén hordozta a nevelés nagyfontosságú 
érdekeit. 

Látni való, hogy a Viktória uralkodása alatt, a 
melynek hatvanéves jubileumát ünnepelte már meg a ha-
talmas és háladatos angol nemzet, mily roppant sok és 
fontos lépés tétetett egy valódi, minél tökéletesebb rend-
szer teremtésére a végből, hogy érvényre juttassa a gyer-
mekek nevelésének és gondozásának azon törvényes köte-
lezettségét, melyet William Blackstone is elismert a jogok 
osztályozásánál, de a melyet ő úgy tekintett, mint a mely 
mélyen benn gyökerezik az emberi természetben s távol 
állott attól, hogy annak a helyhatósági törvények által 
való szentesítését követelje. 

Az angol parlament, mely mint minden más téren, 
úgy a nevelés kérdésében is folyvást újabb és újabb hasz-
nos reformok megvalósításán fáradozik, teljes mértékben 
megérdemli, hogy e nemű munkálkodását ezután, e helyen 
is figyelemmel kisérjük. Miért ne tekintenénk mindenkoron 
élénk érdeklődéssel és tisztelettel e szabad országra, mely 
példánykép gyanánt jár előttünk s a mely a művelődés 
zászlóját oly fennen lobogtatja felénk?! Csak túlerős 
sovinizmussal lehet közönyösöknek maradnunk akkor, a 
midőn alkalmunk van érezni egy ily előhaladott nemzet 
életének erőteljes érveréseit. 

i f j . Zsoldos Benő. 



T Á R C A . 
A nő a családban és a társadalomban. 

(Folytatása és vége.) 

Mindenekelőtt kétségbevonhatatlanul bizonyos az, 
hogy mindazon helyeken, hol még ez idő szerint sincs 
óvoda, a hol tehát az segítőleg közbe nem jő, a család 
és az iskola közötti térköz minden gyermekre nézve felette 
nagy, sőt, ha szabad egy hirtelen támadt gondolatot kifeje-
zésre juttatni, fájdalmas érzés és tapasztalás. Minden inkább, 
csak nem kellemes a gyermekre nézve, hogy ^csendesen 
ülni« kötelesség, hogy a lábaknak, melyek otthon folyton 
tipegtek és mozgásban voltak, pár óra hosszáig nyugalom-
ban kell maraclniok és pedig úgyannyira, hogy azokat 
még ide-oda lengetni sem szabad. És ezen persze senki-
nek a kedvéért sem lehet változtatni, mert a mi egyszer 
»disciplina«, az kötelező mindegyikre nézve. Hanem termé-
szetesen gyöngédséggel s barátságos közeledéssel rá lehet 
a kicsinyeket szoktatni arra. hogy alkalmazkodjanak a 
rendszabályokhoz. Épen ez utóbbira helyezek én nagy 
súlyt s úgy velekedem, hogy a tanítónő rendszerint sokkal 
könnyebben tud gyöngédséget s barátságosságot mutatni, 
mint a íiatal tanító. (Szinte nem tudom, hogy mikor a 
szerző ezen utóbbi szavakat írta, nem Magyarországra 
gondolt-e, mert nálunk helyenként localis paedagogiai elv, 
hogy ha két tanító van s ezeknek egyike épen kezdő 
tanító: az I. és II. osztályosokat feltétlenül az utóbbi 
tanítsa, mert hát azok »nem foghatják meg*. — Ford.) 

Az anyától a tanítónőig mindig van egy bizonyos 
átmenet, nemcsak, hanem a tanítónő gyöngéd vezetése 
nagy mértékben feledteti a gyermekkel az otthon elhagyá-
sától támadt fájdalmas érzést. 

A fentebbiekhez járul azonkívül még egy másik kö-
rülmény is, melynek én nagy jelentőséget tulajdonítok. Az 
oktatásnak legutolsó és legszebb célja a jellerriképzés. 
A tanítónak nemcsak nevelnie keli, nemcsak azt kell szem 
előtt tartania, hogy a gyermek később az ismereteknek 
egy bizonyos mértékével lépjen ki az élet küzdterére, hanem 
egyszersmind azon is kell lennie, hogy annyi ügyességet 
kölcsönözzön a gyermeknek, úgy alakítsa kedélyvilágát, 
oly mérvű kötelességtudatot és lelkiismeretességet ébresszen 
lelkében s erősítse azt tapintatos kézzel, hogy az becsület-
tel harcolhassa meg a küzdelmet. És ennek a célnak el-
érésére — a gyermek jellemének formálására — nincs 
jobb eszköz, mint az elbeszélés, vagy ha úgy tetszik, az 
élőszó. És valamit elbeszélni ismét egyik adománya a 
nőnek. Az anya elbeszélése természetesen a legjobb, de 
a tanítónő is jól ért ahhoz. Valahányszor nőket hallunk 
valamit előadni, lehetetlen nem tapasztalnunk, hogy nekik 
jobb érzékök van az iránt, mint a férfiaknak. A férfiú 
több értelemmel, mint érzelemmel ad elő, a mi azt teszi, 
hogy ha valaminek az elbeszélésébe belefogott, folyvást 
arra irányozza figyelmét, hogy a logikus gondolatmenet 
meg ne zavartassék, sőt, hogy a logikai fonalat elejétől 

végéig lehessen látni, minek aztán nem egyszer az a kö-
vetkezménye, hogy a hallgató szinte szenved az elbeszé-
lés alatt. Kevés meleg sugárzik ki a férfiú elbeszéléséből 
mert benne inkább az okoskodás, mint az érzelem lép 
előtérbe. 

Tán nem csalódom, ha azt mondom, hogy a nő 
elbeszélése közben vajmi keveset törődik a logikus menet-
tel; ő inkább találóan ad elő. Azt hiszem, ez adja magya-
rázatai annak, hogy elbeszélésének oly nagy értéke van 
a gyermek előtt. Mit kérdi azt a gyermek, hogy vájjon 
helyes-e az okoskodás s nem látszik a gondolatmeneten 
itt vagy amott némi erőltetettség! Ha az elbeszélésben 
szerepel egy hős, kit csodálhat, ha érzelmei hullámzásba 
jönnek, ha ösztönzést nyer arra, hogy jó legyen s jót 
cselekedjék, úgy az elbeszélés még az esetben is elérte 
célját, ha némelyek fontoskodó arcot csinálnak is ahhoz, 
hogy mily nagy ugrásokat tett az elbeszélő és hogy merész 
állításai, mennyire nélkülözik a lehetőség és valószínűség 
látszatát. A szivet kell annak találnia s ha azt megtudja 
indítani az elbeszélő, akkor bátran elejtheti a logikai 
menetfonalát. 

Elbeszélni nem könnyű dolog; jól elbeszélni tudni — 
adomány: sajátlagos tulajdona a nőnek. 

Azonban a tanítónő feladata egyfelől egyebet is kiván, 
nemcsak kizárólag ezt, másfelől nem is mindegyik nőnek van 
oly élénk felfogóképessége és erős emlékezőtehetsége, mely 
a sikeres vizsgálatra biztosítékot nyújtana. És valóban 
nem is lehet, valamint nem is szükséges, hogy mindegyik 
az iskolában végzendő munkára képezze magát, minthogy 
azonkívül még sok és sokféle a tennivaló. 

így a nő született betegápoló. Nem akarom ezzel 
azt mondani, hogy különös talentuma van egy seb bekö-
tésére, mindazonáltal — úgy tetszik nekem — sok férfiú 
gyámoltalanul és ügyetlenül áll a betegágy mellett akkor, 
midőn egy nő gyorsan segít a betegen. Sőt menjünk 
tovább. Ha áll az, a mit betegágyaknál nem egyszer cso-
dálattal tapasztalunk, hogy mily nagy kincs ilyen esetben 
a türelmesség és szenvedni tudás, nem kevésbbé bizonyos 
az, hogy a testi szenvedés igen sok esetben zavarólag 
hat a lélekre is. Ezért van szüksége sok betegnek türel-
münkre, barátságos előzékenységünkre, részvétünkre, sze-
retetünkre. Egy barátságos kézszorítás gyakran oly sokat 
mondhat vigasztalásul és bátorításul ; egyetlen tekintet 
oly annyira ékesszólóan tehet bizonyságot, részvétről és 
sajnálatról. Óh, a kórházakban és klinikákon, hol a szen-
vedő emberiség önzetlen szeretetet igényel, az ápolónő 
önfeláldozásteljes és szeretetben gazdag gondoskodása tü-
relmet ápol, reményt táplál, bizalmat ébreszt. Számtalan 
sokan lettek ott önmagokéi s nyerték vissza az életked-
vet, mert tapasztaltatták, hogy mennyire együttérez velők 
az ápolónő s hogy bár ismerte is gyenge voltukat, mind-
azáltal nem szűnt meg hinni felépülésükben. Ápolni, való-
ban, női talentum. 

Jóllehet napjainkban a nők — hogy függetlenül 
élhessenek — különböző társadalmi foglalkozásokra igye-
keznek magokat kiképezni, mindazáltal e mellett még 



mindig marad elég alkalmok arra, hogy építő erejökkel 
áldólag hassanak a társadalmi együttélésben. Nem is minden 
idejöket igényli s nem mindegyiktől kéri azt a család. 
Most kiáltva, majd esedezve kéri a társadalom az üres 
órákat s az áldásnak egy részét, melyet a nő szeretete 
áraszt maga körül. Szükség, nyomor, nélkülözés, jajkiáltás 
— fájdalom! — mindennapi jelenségek ügy az anyagi, 
mint a szellemi téren. Áldozatkész szeretetet sürgetnek 
az idők s épen ez a nőnek mindenre képes hatalma. 

Íme, ily terjedelmes a nőnek feladata s ily téres 
munkamező áll előtte. Családban és társadalomban egy-
aránt érvényesítheti építő erejét a közjó érdekében. 

»Hadd maradjon ez így! Ne szakítsátok őt ki képzelt 
kisebbségéből, hogy elsőbbségre emeléssel megsemmisít-
sétek! A nőnek elsőbbsége s befolyása soha jobban nem 
érvényesül, mint akkor, ha igazán nő marad. Ne fosszá-
tok meg tehát egyszerű igényeitől s az otthonnak magasz-
tos körétől; ne fosszátok meg gyöngédségetői és veleszü-
letett finomságától; ne dobjátok a nyilvános élet vadul 
rohanó árjába! Egyszerre el fog ott veszíteni szépséget, 
kellemet, mindent*. (Comt Ágost.) 

Igen, maradjon így! 

»Jámbor férfiú, nagy idealista vagy* mondják sokan. 
»A mit te itt hosszasan elmondottál, az legkevésbbé 
valóság. Mi tudjuk s állíthatjuk, hogy azon áldásról, melyet 
untalan emlegettél, a világ édes keveset tud. A tényeknek 
egész sorát mutathatjuk fel: itt, ott és mindenütt, mely 
épen az ellenkezőről tanúskodik«. 

Sajnos, ezt én is jól tudom. Még távolról sem 
vagyunk ott, hol lennünk kellene. Még mindig sok nő van 
a világon, ki vajmi keveset tud hivatásáról s legkevésbbé 
sem kamatoztatja a neki adott, talentumokat. Még mindig 
nagy azoknak száma, kik nem is igyekeznek magokat 
hasznossá tenni és fogalmok sincs azon szükségről, mely 
feléjök is könyörögve nyújtja ki kezét segítségért. Még 
igen sokan nem szabadították fél magokat az önzés 
hatalma alól s álmodni sem tudnak áldozatkészségről és 
magok körül a világnak formálásáról s emeléséről. 

De, ha tagadhatlanul igaz az, hogy e tekintetben 
még sok a kívánni való, más oldalról, komoly megfonto-
lás után nem lehet hallatlanná tenni, ha a nő régtől fogva 
visszatartott jogáért való harcában az erősebb nem táma-
szát kéri, minthogy a nő helyzete egynémely tekintetben 
csakugyan sürgős javítást kiván. Mikor félreismertetésről 
s elhanyagoltatásról panaszkodik, akkor nagy mértékben 
igaza van. 

Társas életünkben nem egyszer találkozunk azon 
régi, elavult nézettel, mely szerint némelyek úgy véleked-
nek, hogy a nőnek nem szükséges tanulni. Ez a szűk-
keblű felfogás kiszámíthatatlan kárára van a világnak. 
Az igények napról-napra nagyobbodnak s mindinkább 
nehezebb lesz sokakra nézve a megélhetésért való küzde-
lem. E mellett az emberiség új segélyforrások után lát 
s igyekvése közben új meg űj utakra tér. A tudomány 
lépésről-lépésre haladva, folyton kutat s hoz napfényre 

új felfedezéseket. Amaz igazságok, melyek tegnap még 
rnegdönthetetlenek voltak, holnap már tarhatatlanoknak 
bizonyulnak s helyet engednek a fáradhatatlan vizs-
gálódás újabb eredményeinek. 

És mindezek dacára sem tartjátok szükségesnek, 
hogy a nő megismerje azon sokféle áramlatokat, melyek 
szakadatlanul követik egymást minden téren ? Epen csak 
egy pillanatra akarjátok-e bebocsátani a tudomány tem 
plomának előcsarnokába, míg szükkebiűen kizárjátok a 
szentek-szentéből, hova magatok beléptek? De, kérdem, 
úgy mi módon lesz majd képes vezetni, tanácsolni, for-
málni, erősíteni és odaadással áldásosán működni?! Sőt 
inkább járja be szellemének erejével a kutatás mezőit, 
hogy megértse, a mit tudomány papja hirdet s hogy ér-
telme nyereséggel lássa a gondolatok érintkezését s a 
vélemények változását. Ha a szó legteljesebb értelmében 
nő marad, sokszorosan fogja mindazt visszaadni környe-
zetének ! 

A félreismertetésnél nem kisebb elkeseredéssel hall-
juk hangoztatni ama panaszt, hogy a nők rettenetesen 
elhanyagoltainak. Egy rövid idézet kellő világításba helyezi 
a kérdést. 

»Hívj valakit egy italkára, ki a hivatal felé tart . . . 
biztosan vonakodni fog, inert hát ő dolgaiban f'el«tte pedáns. 
Mit szólnának a főnök meg a hivataltársak ahhoz, ha 
valamit észrevennének . . . Jó,— és hivatal után ? Hivatal 
után semmi fontosabb teendő sem, legfeljebb csak neje 
és gyermekei várakoznak otthon reá. A nő nem principális, 
a gyermekek nem hivataltársak. Abból, hogy ők valamit 
észrevesznek, semmi különösebb baj sem származhatik. 
Csak a gyermekek csendesen legyenek s ne alkalmatlan-
kodjanak, csak az étel legyen ízletes s minden »apa« 
kedve szerint történjék. »Apa« f á r a d t . . . a »culmbachi*-tól, 
meg a »keserű«-tői s felette kimerült a . . . >százas karam-
bol «-ban*. (Multatuli.) 

Ezen, oly annyira illetékes toliból eredő szavak 
megrázó igazságot fejeznek ki. Ki nem tudná, hogy e 
betegség mily kiterjedt körben uralkodik?! Avagy nem 
rettenetes átok-e az, hogy a kávéházakban ezrek helyezik 
erejöket és idejöket a hivalkodás oltárára? Az alatt a nő 
otthonában ül és vár. Az órák egymásután telnek s ő 
várakozik. A nap leáldozik, az est beáll, késő lesz — s ő 
még mindig várakozik! . . . 

Lehet-e ily körülmények közt azt kívánni, hogy a nö 
segítsen, bátorítson, vigasztaljon és vidámítson? Panasz-
kodnak némelyek, hogy mily sok nő nem teszi ezt? De 
hát, hogy kölcsönözzön, mikor oly édes keveset nyer? 
Mi módon erősítsen lelkének erejével, midőn elhagyatva 
áll az otthon oltáránál? 

Hogy a világon oly annyira alig észrevehetőleg látszik 
meg a nőnek jótékony befolyása, ezért a férfiaknak ezereit 
terheli a felelősség. Életfeladatról van itt szó; minden 
egyes mulasztás, minthogy a köz kárára történik, bűn. 
Rajtok áll azért, hogy változtassanak az eddigi állapoto-
kon s hogy tettekben mutassák meg a világnak, hogy az 
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anya, a hitves, a nővér tisztelésével és becsülésével meny-
nyire méltányolják s csodálják bennök a nő szép ado-
mányait!* 

Hollandból: 
Bonn a. Rh. Kovács Kálmán. 

A református egyház kezdeményezései 
Istenországának építésére. 

Immár szálló igévé vált, hogy: »a református egyház 
a kettős reformáció egyháza*. Nékem ez a megkülönböz-
tetés soha sem tetszett. Nem azért mintha a reformálás-
tól félnék, hanem mivel nem tartom azt találónak, mivel 
az nem különbözteti meg a többi egyházaktól és szek-
táktól. 

A katholikus egyházra, mely nem akarja elismerni, 
hogy ő egy feloszlásban levő hulla, egy szétmálló szikla, 
nem gondolok most. Különben ez az egyház is reformálta 
magát Loyola, Bellarmin és IX. Pius, Möhler és Döllinger 
által a protestantismus ellen való küzdelmében. Luthernek 
soha sem jutott eszébe egyházát a maga személyéhez vagy 
az ő tanaihoz szorosan hozzácsatolni. Még kevésbbé 
Melanchtonnak. S a lutheri egyház keresztül is ment egy 
második, harmadik és negyedik reformáción. Ma egyetlen 
egy pozitiv lutheránus theologus sem áll már a XVI. szá-
zad álláspontján. Azt pedig mindenki tudja, hogy a men-
nonilák, methodisták, quákerek, unitáriusok és más egyebek 
szektája a protestantismus űjabb reformációján alapulnak. 
Már csak a miatt sem tetszik nekem az a megjegyzés, 
hogy sokan így értelmezik : a lutheránusok a babonából 
a hitre reformálták magukat; a reformátusok pedig a hit-
ből a hitetlenségbe. Jóllehet, a hitetlenség alatt a kételyt, 
a kutatást, a tudományt értik. A református egyház e 
belső sorvadása folytán volt csak lehetséges, hogy a lutheri 
egyház több, hitbeli hajótörést szenvedett lelkésze refor-
mátus lelkészi állásra választatta meg magát és ott falakat, 
torlaszokat építettek a bibliai hit és Istenországa elé ! 
Szerencsére az újabb időkben, ilyen lutheri apostaták rit-
kaság számban mennek. De épen ezért vélik némelyek, 
hogy a református egyházakat, az unió keretén belől, lu-
theránusok által lehet megnyerni Istenországa számára. 

Az a közönséges rationalismus, mely a mult század-
ban, az egész keresztyénséget áthatotta, a német refor-
mátus egyházat sokkal hosszabb ideig tartotta megszállva, 
mint a lutheri és külföldi evangéliumi egyházakat. A német 
lutheránuságot, az orthodoxokat úgy. mint a rationalistá-
kat, Spener, Franké, Wichern és Flidner biblikus pietis-
musának szelleme gyógyította meg. Külföldön pedig Wesley 
és Whitcfield példája és prédikációja által munkált a Szent 
Lélek. A német, valamint a francia református egyház 
sokáig elzárkózott ez »idegen« befolyások elől. így történt 
meg, hogy a bibliai keresztyének előtt, sok helyen, rossz 
hírbe jöttek. így keletkezett a mondás : a református rideg 
és sivár ízetlen és érzéketlen. A mindig csak protestálót 
tartják reformátusnak. Az úgynevezett »reformátusok« 
közönyösségük tolerantiájából táplálkoznak. És a bibliai 
táborból azt kiáltják feléjük : »Istenországában tehetetlenek 
vagytok«. 

A történelem azonban ép az ellenkezőt tanítja. Meg-
őrizte annak emlékét, hogy a református egyház Isten-

* Kötelességem itt megjegyezni, hogy az eredetiben felhozott 
példák egy részét a terjengősség elkerülése céljából elhagytam s 
hogy a szerző gondalatát néhány helyen hazai viszonyainknak 
megfelelőleg igyekeztem visszaadni. K. K. 

országa építésének egy új korszakát nyitotta meg szent-
írás által megvilágosított laikusok erélyes közremunkálta-
tása organisált szolgálata által. Az újjászülötteket, a kiket 
a saját üdvösségük felől való bizonyosságuk késztetett, 
hogy Krisztus szeretetét mindenekkel megismertessék, a 
hitetlenek megnyerése és a hívők erősítése végett mun-
kába állította. Még pedig lehetőleg minél többet iparkodott 
foglalkoztatni Istennek e gyermekei közül A hitetlenek 
egyetemes papsága a sátán találmánya. A hívők egyete-
mes papsága pedig evangéliumi tan, melyet a mult szá-
zadokban a református egyház vett először gyakorlati 
alkalmazásba. 

Világosan és félreérthetetlenül bizonyítja ezt az 
1559. évből való hugenotta egyházi rendtartás. Ez a Dis-
cipline des églises reformées de Francé Islenországa ügyé-
ben nagy dolgokat vett célba és vitt. véghez. Kezdeménye-
zései ezek: 1. A hívő egyháztagokat alkalmazta a gyüle-
kezet szolgálatára és igazgatására; 2. zsinat-presbiteri 
alkotmányt létesített; 3. felkarolta a szegények gondozá-
sát; 4. diakonusokaí és diakonisszákat állított be; 5. gon-
doskodott a népiskolákról; és 6. az egyházi felsőbb 
iskolákról; 7. behozta az egyházi fegyelmet: 8. a világiak 
által való evangélizációt; 9. szervezte a belmissziót; 10 a 
külmissziót; 11. megállapította a liturgiát; 12. a hitté-
teleket. 

1. Hogy a világiak segítsége és kormányzása alatt 
nem valami egyház-alkotmányi pénzszavazó gépre gon-
doltak, hanem oly »kegyes« férfiak együtt munkálására 
a kiket a lelkész és az egész gyülekezet »legderekabbak 
és legtisztességesebbeknek« tartott, bizonyítja, hogy eskü 
alatt szolgáltak az elöljárók és diakonusok (III. 2.), tanítók 
és tanárok (II.), kántorok, rektorok és egyházfiak. És hiva-
talaikból letehetők is voltak, miként a lelkészek (III. 9.) ha 
t. i. tévhitet tanítottak, ha az egyházi felsőbbbségnek ellen-
szegültek, ha botrányos életet éltek és az egyházi rend-
tartást által hágták (I. 47.). 

2. A kötelességgel jog is jár. A ki együtt szolgál, együtt 
is igazgat. Azért az alkotmány az egyház kormányzásába a 
világiakat is fölvette. A lelkész nem zsarnok nem is autok-
rata, hanem első presbiter volt és mérséklő, ki Moderateur 
nevet viselt, mivel a világiakban föltételezték a buzgalmat. 
Zsinat-presbiteri alkotmány szerint kormányozta magát 
az egyház és szükségleteiről maga gondoskodott. A lel-
készek mind egyenlő rangúak valának (I. 16). Superinten-
denst, esperest nem ismertek valamint laikusokból álló 
állandó bizottságot sem, a gyülekezetek vizitálása is tiltva 
volt (1. 18) Egyik egyháznak sem volt több joga, mint 
a másiknak (VI. 1). Valamely gyülekezet csak akkor tartatott 
megalakultnak, ha öregekből és diakónusokból elöljárósá-
got választott magának (III. 1. V. 1). Ezek ügyeltek fel 
a gyülekezetre, ők hívták össze a népet, mindenikük 
tarthatott isteni tiszteletet, a botrányokat és hibákat meg-
jegyezték és a lelkészszel együtt orvosolták Szóval mind-
arról gondoskodtak, a mi a rendre, a gyülekezet fentartására 
és kormányzására tartozott (III. 3). Ha valahol nyilvános 
isteni tisztelet nem tartatott, úgy a presbitereknek és a 
diakónusoknak kellett tartaniok (V. 3). Valamely gyüle-
kezetben ha nem is volt templom, nyilvános istentisztelet 
lelkész, presbitériumnak kellett lennie, mert csak így ismer-
ték el a többiek gyülekezetnek. Az egyházköri gyűlésre 
minden presbitériuma maga kebeléből egy tagot választott 
a lelkész mellé, a tartományi zsinatban minden lelkész 
és az egyházkör által választott 1 - 2 világi vett részt, 
és az egyetemes zsinatra minden tartományi zsinat két 
lelkészt és világi képviselőt küldött. Ha lelkész egyedül 
jelent, nem fogadták el megbízó levelét, úgyszinte a 
világi küldöttől sem, ha szintén egyedül jelent meg (VIII. 2). 



Az egyházköri, tartományi és egyetemes zsinatok voltak 
az egység igazi kötelékei és oszlopai (VII. 5). azért egy 
egyház sem kezdhetett valamely fontosabb dologba a 
zsinat megkérdezése nélkül. (VI. 2). A másként cselekvök 
megbüntettettek (VI. 3). Ezt a zsinat-presbiteri alkotmányt 
átvették a franciáktól a hollandok, skótok, angol és 
sweici, a magyar a rajna melléki és amerikai reformátu-
sok, újabban a német lutheránusok vagy jobban mondva 
unionáltak Valahol pedig egyes drágakövek hiányoznak 
a hugenotta alkotmányból, azoknak pótlása egyik feladata 
ez evangéliumi egyháznak. 

3. A szegények gondozása sok lutheránus gyüleke-
zetben még ma is csak pium desiderium, míg a református 
gyülekezetek kezdettől fogva kiterjesztették gondjukat a 
szükölködőkre. Az 1559-ki Discipline a szegények pénz-
tárát a diakónusokra bízta (IV. 1) Az alamizsnát a lelkész 
jelenlétében kellett kiosztani (IV. 1). És a gyülekezetnek 
számot kellett adniok, hogy a szükségletet mindenek 
megismerjék és hogy annál buzgóbban és bőségesebben 
adakozzanak a hívek (IV. 3). Minden gyülekezet köteles 
volt a maga szegényeit táplálni. Es ha valamely szegény-
nek útra kellett kelnie szegénységi bizonyítványába minden 
gyülekezetben beleírták az adott alamizsna mennyiségét 
dátum szerint (IV. 4). E bizonyítványon kívül, minden 
utazó szegénynek még erkölcsi magaviseletéről, a templom 
látogatásáról, az urvacsorálásban való részvételéről is 
kellett egy bizonyítványt vinnie. Ily módon is kifejezésre 
jutott az összetartozandóság érzete. 

Az üldözések idején is megőrizte a hugenotta egyház 
ezt a szegényeket óvó és védő szellemet. Magokkal vitték 
a külföldre menekült hugenotta, wallon és valdensi egvház-
beliek. Az alsó rajnavidéki egyházakban már az 1568-ki 
veseli és 1571-diki emdeni zsinatok ideje óta példaszerű 
volt a szegények gondozása. * Egészen közbeszéddé vált, 
hogy a reformátusoknak nincsenek koldusaik, sőt utóbb, 
hogy szegények nincsenek közöttük. Igénytelenségük, taka-
rékosságuk. Istenben való bizalmuk, szorgalmuk, munkás-
ságuk, erkölcsösségük és jótékonyságuk folytán csaknem 
mindenütt volt ez időkben a reformátusoknak szegény 
pénztáruk. Sokszor bámulva hallottuk, hogy lutheránusok 
egész nyíltan állították, hogy a szegények ügye az állam, 
a község és egyesületek dolga: holott a 20 millió evan-
gélikussal szemben 40 millió református van, a kik gyü-
lekezeteikben mai nap is gondoskodnak szegényeikről. 

4. Egyházunk negyedik kezdeményezése a diakónu-
sok és diakonisszák alkalmazása. A kiknek hivataluk sze-
rint, a) a szegényekkel, b) a betegekkel és c) a foglyokkal 
kellett érintkezniük. Ezekkel szemben e hármas szolgála-
tuk volt a) meglátogatták őket, b) pénzt gyűjtöttek számukra 
és c) gondozták őket (III. 4.) A hol szükség volt rá né-
melyeket azzal is megbíztak kivételképen, hogy d) házról 
házra katechizáljanak (III. 5.) Ezekből láthatjuk tehát, hogy 
a diakonusok nem csupán pénzbeszedők voltak, hanem 
részt vettek a gyülekezet lelki es anyagi gondozásában. 
Hogy e kettő összetartozik, eléggé kiviláglik az 1564-ben 
tartott wallon-zsinat ** kijelentéséből, mely elrendeli, mi-
előtt a szegények segélyben részesíttetnének hitüket meg 
kell vizsgálni és azoknak neveit a kik közülök elegendő 
oktatásban részesültek jegyzékbe tenni, hogy az egyház 
nagyobb mérvben támogassa őket. A tudatlanok pedig 
csak az esetben segítendők, de csekélyebb mérvben, ha 
valósággal Ínségben vannak. És 3—4 hónapi időt kaptak 
a tanulásra. Ha még ekkor is tudatlanoknak találtattak, 

* Simons, die alteste evangelische Gemeinde-Armenpílege. 
Bonn, 1894. 

** Livre synodal Wollen. 1, 7. 

de saját hibájukon kívül, újból 4—5 hónapi határidőt 
kaptak, de a segélyt ekkor csak kilátásba helyezték már 
nékik, ha csak nagy Ínségben nem voltak. A szegény 
gyermekeket hívő mester embereknél helyezték el a tanulás 
végett. A szegény leányokat is kegyes családokhoz adták, 
hogy a háztartást megtanulhassák. Mihelyt valamelyik 
szegény koldulni próbált az egyházi segélyt megvonták 
tőle. A betegeket tartoztak a diakonusok vigasztalni és 
ápolni. Az idegen szegényeket is megvizsgálták hitök felől 
és kipuhatolták, ha vájjon az illető nem csavargó-e avagv 
csaló (§. 21.). Ha valamely lelkész nélküli gyülekezetben 
fegyelmi eljárás alá való eset adta elő magát, akkor annak 
a gyülekezetnek elöljárói és diakónusai az 1572. dec. 27-én 
tartott antwerpeni zsinat határozata szerint egyik vagy 
másik szomszéd lelkészt kérték fel az ügy elintézésére 
(2. §.). Még arra is kellett ügyelniök, nehogy valaki vissza 
éljen az alamizsnáva1. (a dordrechti zsinat 1578. június 
3-án hozott 148. számú végzése. A middelburgi zsinat 
1581. 18. §.). 

Majd a pestis és egyéb járványos betegségek idején 
úgy találták, hogy a beteg nők ápolása nem illik a fér-
fiakhoz (quelque service qui hornétement ne se peut fairé 
par les Diacres). Ilyenkor a diakonusok nejeit vagy más 
alkalmas nőket kért fel az egyház (leurs femmes ou d'aut-
tres á ces idomes). De még akkor diakonissa állás szer-
vezésére nem gondoltak. Midőn a kérdést a middelburgi 
zsinaton 1581. május 29-én a weseli gyülekezet fölvetette: 
s'ilserait convenable de restablir derechef le service des 
Diaconeszes) * a zsinat tagadólag felelt, mivel abból külön-
féle kellemetlenségek származhatnának. Azért csak a jár-
ványos betegségek tartamára állították fel a diakonissa 
intézményt (56. §.). 

A weseli református gyülekezetben azonban, a dia-
konissza hivatal már 1575—1610. fennállt. A weseli zsinat 
1568. november 13-án rendelte el (Cap. 53. 10. §.) A 
Wallon reformátusok szegény-rendszabálya is 1575-ben 
elrendeli, hogy: kegyes özvegyasszonyok avagy férjes nők 
férjeik beleegyezésével bízassanak meg a betegek ápolásá-
val. A diakonisszákat a presbitérium választotta. Az elöljá-
rók közölték az illetővel megválasztatását és a gyülekezet 
részéről kérték annak elfogadását. Weselben eleinte négy 
majd később két diakonissza volt. 1578-ban vették először 
figyelembe az apostol utasítását (I. Tim. 5. 9.) mivel 
60 évesnél fiatalabb nőket is választottak. Az említett év 
ápril. 27-én határozták el az apostol tanácsának követé-
sét. Mint már föntebb említettük a zsinati határozat foly-
tán a weseli-wallon gyülekezet nem alkalmazott többé 
állandóan diakonisszákat, csak az ugyan odavaló flamm 
gyülekezet. 1610 ben azonban, a város teljesen átvette a 
szegények gondozását, így a diakonissza intézmény is 
megszűnt egészen. 

A pestis és más ragályos betegségek idején a mancheimi 
wallon gyülekezet is alkalmazott fizetéses diakonisszákat 
a diakonusok mellett. Munkájukat 3—4V3 frt heti fizetés 
mellett önfeláldozással teljesítették. S midőn a járvány 
őket is elragadta, helyökbe másokat választottak. Legto-
vább állott fel a diakonissza állás Amsterdamban, 1550— 
1800-ig, a hol árva leányok nevelésével foglalkoztak. Ez 
intézményt a reformátusoktól vették át a holland mennoniták. 
Ezeknél ismerkedett meg vele Fliedner is. Gondviselésszerű-
nek tetszik előttünk, hogy 1836-ban, egy református rajna-
melléki tartományban, Kaiserwertben alapíttatott meg az 
első diakonissza-képző intézet, honnét három világrészben 
ismeretesek lettek a diákonisszák szolgálataik által. 

Németből, Lic. dr. Tolliu után 
* Simons u. o. 26. 1. 

(Folyt, köv.) Cs. L. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
»Aus den Lehr- und Wanderjahren eines ungarisehen Edelman-
nes im vorigen Jahrhunderte*. Briefe Gregor von Berzeviczy's 
an seine Mutter aus Deutschland, Frankreich und England in den 
Jahren 1784. bis 1787. Herausgegeben und eingeleitet von Aladár 
von Berzeviczy. Leipzig, Verlag von Georg Heinrich Meyer 1897. 

Mennél többet tudunk jeleseink és oszlopférfiaink 
tanulmányairól, törekvéseiről és terveiről, annál inkább 
képesek leszünk megítélni tetteiket, viszonyaikat, melyek-
ben éltek. 

Egyházunk kiváló alakjaihoz tartozott Berzeviczy 
Gergely is és azért igen kellemesen hatott ránk, midőn 
egyik unokája Berzeviczy Aladár a gazdag családi levél-
tárból azon leveleiből tekintélyes számot közölt, melyeket 
híres előde tanulmányai és utazásai idejéből az 1784, 1785, 
1786 és 1787-ik évekről Német-, Francia-és Angolország-
ból közzé tesz, miáltal azon helyzetbe jutunk, hogy a 
nagy férfiút céljaiban és müveiben alaposabban méltat-
hassuk. 

A leveleket bevezeti a szerző biographikus részle-
tekkel. Ezek szerint Berzeviczy Gergely Nagy-Lomnicon 
született 1763. évi jún. 15. A késmárki lyceumban bevé-
gezve tanulmányait, az uralkodó szokás szerint az állami 
és a jogtudományokat hallgatta és már 20 éves korában 
ügyvédi diplomára tett szert. Azután Göttingában tanult. 
Podmaniczky és Teleky grófok társaságában és német-
francia- és angolországi utazásai által gazdagította tapasz-
talatait. Visszatérve II. József, kihallgatáson fogadta Innen 
kezdődik gazdag munkássága: tagja volt a helytartó-
tanácsnak és táblabírája több megyének, elnökévé lett a 
nagylomnici egyháznak és a késmárki kerületi lyceumnak, 
valamint a tiszai kerületnek is. Váratlan halála már 1822. 
évi febr. 22-én bekövetkezett* 

Berzeviczy Gergely atyjának már 1772-ben bekö-
vetkezett halála után, lelkes anyja Gradeczy Stansith Hor-
váth Borbála vezette fia neveltetését és azért levelei mind 
anyjához vannak címezve, kit háladatos fia sem tud eléggé 
nagyrabecsülni és szeretni. 

A levelek három csoportra oszlanak fel: I. Német-, 
2. Francia- és 3. Angolországból írottakra. 

Németországból a göttingai egyetemről érdekes meg-
tudni, hogy mit tanult a második félévben: »Neueste 
Geschichte von Európa bei Spittler, Ökonomie und Tech-
nologie bei Beckinann, Philosophie bei Feder, Statistik 
bei Schlözer, Archeologie bei Hayne, Übungen in der 
deutschen Sprache im feinen Stíl bei Bürger und die 
englische Sprache«. Ha még felemlítjük, hogy a tudomány-
szomjas fiatal ember és tanuló azonkívül a jogi tudomá-
nyokban, a francia, latinnyelvben és zenében alaposan 
gyakorolta magát, úgy megtudjuk, hogy neki az egyetemi 

* Számos műveit, valamint összeköttetéseit a híres prot. 
Grádeczy Horváth Stansith-féle családdal lásd : »Grádeczy Stansith 
Horváth Gergely és családja, történeti korrajz . . . írta Weber Samu, 
Késmárk, 1896., 106. l.« 

élet nem szórakozás és mulatság, de komoly munka és 
lelkiismeretes készület volt. 

Éles megfigyeléséről és anyja iránti háladatosságáról 
tanúskodik Franciaországról, párisi benyomásairól 1786-ik 
évi novémber 23-ik levele: »Mitten im Gewühle von 
soviel Tausenden von Menschen, die sich hier im Mittel-
punkte der ungeheuren Stadt am palais royal, das auch 
ich bewohne, drángen, wo man alle möglichen Menschen 
verschiedenster Nationen, und in den verschiedensten 
Bescháftigungen sich Kreuzen sieht, wo alles was zum 
Luxus gehört zu sehen ist, wo der Glanz und die Pracht, 
aber auch der falsche Schimmer, das Elend und der 
Laster an einander stossen, hier im Mittelpunkt das 
genieszender Welt, ist mir kein Gedanke lebhafter gewe-
sen, als das ich das Vergnügen, das ich bei dem An-
staunen und dem Genusz alles dessen empfinde, Ihnen 
gnádigste Mama zu verdanken habe. . .« 

Épen ilyen jellemzők Angolhonból írt levelei. Lon-
donból ápril 10-én 1787-ben írja: Különös ország, egé-
szen eltér mind azoktól, a miket eddigelé láttam. Angol-
ország megérdemli a jó hírt, melynek örvend. Itt minden 
szolid és a maga neme szerint tökéletes. A férfiak ko-
molyak, az asszonyok visszatartók, munkások és arcfes-
ték nélküliek. Itt az ember mint ember, Párisban csak 
gazdasága és méltósága szerint becsültetik. 

A mint egyrészről örültünk Berzeviczy Gergely levelei 
kiadásainak, másrészről sajnáljuk, hogy oly levelek nem 
vétettek fel a gyűjteménybe, melyek a vallás és egy-
házi viszonyokra vonatkoznak, miután nem hihető, hogy 
oly vallás és egyház mellett buzgólkodó férfi, tanulókorában 
nem írt volna egyházi állapotokat ecsetelő leveleket mamá-
jának. kiről tudta, hogy ezen ügygyei melegen rokon-
szenvezik. Továbbá leveleket úgy szoktak kiadni, a mint 
írattak. A szerző azonban bevallja a bevezetésben, hogy 
egyet-mást, a mi a nyilvánosságnak nem volt szánva, ki-
hagyott és hogy a helyesírást a mai viszonyok szerint 
átalakította. Mind a kettő a történeti hűség rovására 
ment véghez. 

Általában azonban a nagy 8-ad rétben, 72 lapon, 
finom kiadásban és Berzeviczy Gergely igen sikerült arc-
képével díszített müvecske, protestáns irodalmunkban csak 
nyereségnek mondható. Weber Samu. 

B E L F Ö L D . 
Újabb adatok az óbudai ev. ref. egyház 

köréből. 
Nem oly rég ideje még, hogy e becses lapok hasáb-

jain a Szerkesztő úr szívességéből néhány oly adat látott 
napvilágot, mely egyházunk beléletéből merítve, annak 
minden téreni prosperálását tünteté fel. 

Nem dicsekvés, nem öntetszelgés vagy talán cap-
tátio azon egyén személye iránt, kit mindazon alkotások 
főtényezőjeül tüntettem fel, adta kezembe a tollat: de 



igenis fel kellett azt vennem ellensúlyozásául a minden-
felől felhangzó vészhangoknak, melyek protestáns egyhá-
zunk jövőjét oly setét színben tüntetik fel. Fel kellett azt 
vennem nem dicsekvés, nem captátio okáért, hanem 
mintegy feleletül azoknak, kik világi férfiainkat közöny-
nyel s nem ritkán egyháziatlanság vádjával illetik. 

De, hogy tárgyamtól messze ne térjek, rövidre fogva 
elmondom egyszerűen a tényt, mely az óbudai egyházi 
főgondnok Csilléry Dávid úr eddigi egyházépítő mun-
kásságának — fájdalom! utolsó munkásságának, mert 
körünkből távozik — méltó betetőzése. 

A székes-fővárosi törvényhatóságnak azon legköze-
lebbi múltban keresztülvitt intézkedése, hogy — mint 
patrónus rendezte s a kor követelményeinek megfelelőleg 
jóval felemelte a székes-fővárosi római kath. lelkészkedö 
papság fizetését — adta az eszmét a mi körültekintő, 
egyháza javát s tekintélyét emelni törekvő főgondnokunk-
nak, hogy egyházunk szerény anyagi viszonyok közt élő 
munkásainak sorsán könnyítsen s ennek keresztülvitelére 
felhívja a székes-fővárosi törvényhatóság figyelmét s kérje, 
hogy az eddigi 1200 frt évi segélyt emelje fel 2500 fo-
rintra. . . 

Üdvös fáradozásának, melyből az oroszlánrész őt 
illeti, a nagy gonddal díjtalanul elkészített, munkát igénylő 
kérvény szerkesztéseért — meglett óhajtott eredménye, 
amennyiben a székes-fővárosi törvényhatóság méltányolva 
a kérvényben csoportosított indokokat; f. évi június hó 
2-án tartott ülésében az óbudai ev. ref. egyház eddigi 
1200 frt évi segélyét a jövő 1898. január 1-től számítva 
2500 frtra felemelé s e közgyűlési határozatot a minister 
ő nagyméltósága is megerősíté. 

Ezek megtörténvén, a távozó főgondnok úr — mielőtt 
helyét másnak engedné át — a lelkészszel egyetértve folyó 
hó 20-ikára egyháztanácsi ülést hív össze, s azon az ör-
vendetes eseményt bejelentve indítványozza, hogy az 
1300 forintnyi többlet, melyet a fővárosi tanács átiratában 
is hangsúlyoz — úgy osztassék fel, hogy a lelkész eddigi 
fizetése (1200 frt.) 300 forinttal a hitoktató segédlelkész 
eddigi fizetése (720 frt) 280 frttal emeltessék, a még fen-
maradt 720 frt pedig — részben - egy majdan létesí-
tendő s énekkart vezetni képes orgonista díjazásra s az 
egyház épületeinek jókarban tartására fordíttassék. 

Ez előterjesztést az egyház érdekeit szem előtt tartó, 
de a belhivatalnokok iránt mindig jóindulatú egyházta-
nács magáévá tevén: az újból kiállított lelkészi s hitok-
tató segédlelkészi conventionálist aláírásával ellátva, az 
egyház pecsétjével hitelesíté. 

És most mit mondjak még, vagy mit adjak a nem 
egészen öt éves főgondnoki működéshez — mely sokak 
elé példányképül állítható — olyat, mely méltó pendántja 
legyen az odaadó buzgóságnak, egyháziasságnak, ember-
szeretetnek ? 

Csak a példabeszédek írójának szavait szólhatom, 
midőn körünkből távozik : »Az igaznak emlékezete áldott*! 
(Péld. X: 7.). Mészáros Sámuel, 

óbudai ref. lelkész. 

IRODALOM. 
** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-

ténetéből már a 67-ik füzet került ki a sajtó alól, a mely 
a III. Károly uralkodása történetét adja elő a pragmatika 
szankcióig. A mozgalmas idők után Savoyai Jenő herceg 
végkép kiűzi a törököt hazánkból s a pozsáreváci béke-
kötéssel helyre áll valahára a rég óhajtott béke. A füzet 
műmelléklete III. Károlynak Weigel Kristóf metszete után 
készült arcképe. Ez a füzet is gazdag illusztrációkban. 

** »Az 1848/49-iki Magyar Szabadságharc Tör-
ténete« című nagyszabású illusztrált munkából most 
jelent meg a 87-iJc füzet, a melyben Gracza György a 
sibói, boros-jenői, hátszegi, dévai stb. fegyverletételeket 
mondja el. A füzetben, hogy annál több szöveg férjen, 
csak egy kép van: »Vécsey siremléke*. A legközelebbi 
füzetnek már e kor legszomorúbb története, a gyászos 
október 6-ika lesz a tárgya. E fejezethez a Lampel R. 
(Wodianer F. és Fiai) kiadó cég rendkívül érdekes, s 
eddig még sehol meg nem jelent egykorú illusztrációkat 
szerzett meg. 

** Dr. Szlávik Mátyás eperjesi ág. hitv. ev. tanár-
tól egy kis füzet jelent meg »Zur Geschichte des Anabap-
tismus in Ungarn* cím alatt a »Zeitschrift für Kirehenge-
schichte* folyóiratban, a mit a folyóirat szerkesztősége 
külön lenyomatban is kiadott. A kilenc oldalra terjedő 
füzetben szerző a magyarországi anabaptismus viszon-
tagságos történetét tárgyalja a XVI. századtól fogva 
napjainkig. 

** Képes világtörténelem elemi népiskolák 
számára. A tiszántúli egyházkerület tanterve szerint 
írták Pantó János és Nagy Árpád. A könyv könnyen érthető, 
világos nyelvezete ügyesen összeállított gazdag tartalma, 
hisszük, hogy sok barátot szerez e könyvnek a gyerme-
kek köréből. Kapható Pantó Jánosnál Mezőtúron 30 krért. 

I S K O L A . 

A budapesti ev. református főgimnáziumban az 
1897/98-dik iskolai évre a beiratások szeptember 1., 2., 
3. és 4-én a délelőtti órákban 8—12-ig lesznek. Szep-
tember 6-án reggel 9 órakor a tanévet megnyitó isteni-
tisztelet után a tanítások azonnal megkezdetnek. A javító-
és magán-vizsgálatok a beiratás ideje alatt szeptember 
2-án fogadtatnak el. — Az igazgatóság. 

»A sárospataki ev. ref. főgimnáziumban a 
javító, pót- és magánvizsgálatok szeptember 1—2-án tar 
tatnak meg. A beírások szeptember 3., 4. és 5-én végeztet-
nek. Az érettségi írásbeli vizsgálatok szeptember 6, 7, 9, 
10. és 11-ik, a szóbeli érettségi vizsgálatok szeptember 
13. és 14. napjain folynak le. Az iskolai év ünnepélyes 
megnyitása szeptember 8-án lesz«. 

A nagy-kőrösi ev. ref. főgimnáziumban a be-
iratások, felvételi, pótló és javító vizsgálatok szeptember 



I—5. napjain történnek. 6-án az iskolai év ünnepélyes 
megnyitása lesz, 7-én pedig a rendes előadások kezdőd-
nek. — Az igazgatóság. 

A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a beiratá-
sok szeptember 1—8-ig, az alapvizsgálatok szeptember 
1—15-ig tartatnak. Az előadások szeptember 10-én kez-
dődnek. Beigtatási díj 10 forint. Félévi tandíj 15 forint. 
Tápintézeti díj egy hóra 7 forint. 

A tolnai ev. ref. egyházmegye tanító-egylete folyó 
hó 17-én tartotta meg Pilisen évi rendes közgyűlését Pap 
István mórágyi lelkész elnöklete alatt. A tagok, az egyház-
megye tanítói majdnem teljes számmal megjelentek. Részt-
vettek ezeken kívül a gyűlésen az egyházmegye papjai 
közül kilencen, kik ez által szép jelét adták az egylet 
ügyei iránti érdeklődésüknek és azon együttérzésnek, mely 
ezen egyházmegyében az Úr szőlője és veteményes kertje 
munkásai között fennáll. 

A »Jövel szent lélek* eléneklése után az elnök rövid 
imában az Úr áldását kérte az egylet munkájára. Az 
elnöki megnyitó beszéd után, mely a valódi egyházias és 
hazafias népnevelői szellem ápolását jelölte meg az egylet 
főcéljaként általános tisztújítás következett újabb három 
évi cvclusra. Megválasztottak: elnökké: Pap István lelkész, 
alelnökké Müller Imre, főjegyzővé: Patai Pál, aljegyzővé 
Bocskár Ferenc, pénztárnokká: Huszár József, könyvtár-
nokká : Rácz Gyula tanítók. 

A pénztári jelentésből kitűnt, hogy a tanítói gyám-
egylet vagyona már öt ezer forinton felül van és az öz-
vegyek évi osztaléka a mult évben 42 frt volt. 

Felolvasásokat tartottak Vida Ferenc, várkonyi és 
Müller Imre mórágyi tanítók, előbbi a tanító közreműkö-
déséről a szőlők felújítása körül, az utóbbi a mult évi 
országos tanügyi kongresszusról. Mindkettő élénk tetszés-
ben részesült. A jövő évi közgyűlés Pakson leend, azután 
pedig állandóan a megye székhelyén Szegszárdon. A gyű-
lés után Koroknai József pilisi tanító házánál volt a barát-
ságos symposion, hol felköszöntőkben nem volt hiány. Az 
élénk emelkedett hangulatú gyűlés tanúságot tett ez alka-
is ezen egylet szükségességéről és életrevalóságáról. 

Középiskolai elöljáróságok figyelmébe. Segéd-
tanári (magyar-latin) állást keres theol. akadémiát végzett, 
jelenleg ref. helyettes lelkész, ki a budapesti egyetemnek 
négy féléven át hallgatója volt. Cím a Szerkesztőségben. 

GYA S Z R ÓVAT. 

A napilapok a részvétnek érezhetően őszinte meg-
nyilatkozásával hirdették a >Magyar Hirlap« főszerkesztő-
jének, Horváth Gyulának halálát A fájdalomnak, a rész-
vétnek egy könycseppjét mi is méltán hullatjuk sírja 
felett, mert a megboldogult igaz, jó református ember 
volt; szerette egyházát s egyháza lelkészeit; ismerte a 
protestantismus nagy szolgálatait hazánk szabadságának 
kivívásában, fentartásában, az igaz szabadelvüség terjesz-
tésében s tudta, hogy a protestantizmusnak nagy és szép 

missziója van az igazság s ezzel a szabadság terjeszté-
sében, diadalra vezetésében. Lapjában mindig tért nyitott 
a protestáns lelkészek és egyházak bajainak megbeszélé-
sére, az egyháztársadalmi munkásságról is készséggel hírt 
adott, s az ezek iránti érdeklődés felköltésére nagy tudásá-
nak és mély szeretetének fegyverével maga is nem egy-
szer síkra szállott. Mikor ezelőtt egy pár évvel egy ki-
váló politikus és publicista »IJyrrhusi győzelem« című 
cikkében a dunántúli egyházkerület akkori szelíd lelkü-
letű, nagyérdemű püspökét, néhai Pap Gábort vádolta, 
s benne általában a reformátusokat, hogy a türelmetlen-
ségnek, a felekezetek közötti háborúságnak harci riadóját 
ez a türelmes, de igaz püspök és egyház szólaltatta meg 
először — pedig akkor már Molnár János apát neve 
szerte ismeretes volt és Molnár Jánost nem a szelídsége, 
imádságos lelkülete tette ismeretessé — Horváth Gyula, 
az igazság barátja maga ajánlotta fel lapját egyik refor-
mátus lelkész ismerősének, hogy abban a vádat megcá-
folja. így védte ő egyháza igazait, mert szerette egyházát, 
szerette az igazságot. Legyen áldott az igaznak emlé-
kezete. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Józsa Károly b. gyulai s.-lelkészt 

Ágya község ref. egyháza 182 szavazattal 39 ellenében 
rendes lelkészévé választotta. 

* Felekezetnélküliség. A »Religióból« vesszük 
át a hírt, hogy a b.-almási szol gabirónál mostanában 
54 egyén jelentette be, hogy felekezetnélkülivé lesz. Korunk-
nak ez a szomorú betegség — úgylátszik — mindenütt 
pusztít. 

* A római kath. egyház újabban mindenütt 
fokozott tevékenységet fejt ki, hogy magát erősítse; Dániá-
ban is élénken buzgólkodik, hogy az uralkodó evangélikus 
egyház hívei közül minél többeket hódítson a maga részére. 
Különös sikerrel munkálkodik itt azóta, mióta az uralkodó-
ház egyik tagja, Valdemar herceg egy pápista francia 
hercegnőt vett feleségül; a mostanában áttértek között 
van több ismert író és művész, köztük egy neves novella-
író Jörgenszen János, a ki azelőtt atheisztikus irányáról 
volt ismeretes. 

* Felvilágosítás R. K. úr megjegyzésére. Ezen 
lapok 33. számában R. K. úr két megyjegyzést fűzött 
»A dunántúli ág. hitv. ev. egyház 1596, hittanának elő-
szava és a Concordiát aláírt papok névsora* című közlé-
semhez és siet megcáfolni azon állításomat, hogy »mivel 
eddig ismeretlen volt ezen egyetlen példány, tartalmát 
egyháztörténet íróink nem használhatták fel«, s elmondja, 
hogy ő ezt már pápai tanár korában ismerte s 1895-ben 
a Prot. Szemlében ismertette. Bocsásson meg, én 1892. 
április 7-én küldöttem el a szóban forgó kéziratot nagy-
tiszteletű Kenessey Béla úrhoz, mint az írod. Társ. akkori 
titkárához, tehát jogosan írhattam, hogy nem használ-
hatták fel, s nem ismerték, mert abból a Szabó Károly 



Régi Magyar Könyvtárában megjelent csekély adatnál 
többet sehol sem idéztek. A másik megjegyzés — mivel 
a címben is a formula Concordiae-t aláírt papokról beszél-
tem — önmagától elesik. Thúry Etele, ref. lelkész. 

* Belgiumban a klerikális kormány uralma alatt 
szerfölött megszaporodtak a zárdák. Még 1846-ban 187 ko-
lostorban 2051 barát élt, 642 apácazárdában pedig 
9917 apáca. A barátkolostorok akkori vagyonát 195 millió 
frankra becsülték — az apácazárdákét pedig 444 millió 
frankra (összesen 642 millió frank). 1896 év végén pedig 
244 barátklastrom volt 4858 baráttal, vagyonuk 539 millió 
frank értékű. Az apácazárdák száma 1498-ra emelke-
dett és 26,228 apáca él bennük a vagyonuk 1.118,000,000 
frank. Tehát a belga zárdák vagyona ezerhatszázötvenhét 
millió frankra van becsülve, de valószínűleg több en-
nél is. (Cs. L.) 

* Szeminárium a kath. sociologia számára. 
»Mindenki tudja, — mondja a Religio — hogy a német 
országi kath. klérus mennyit tesz a mindinkább terjedő 
sociáldemokrácia feltartóztatására. A klérus élén áll a po-
rosz episkopátus, mely minden tőle telhetőt elkövet, hogy 
a papságot ebbeli kötelessége teljesítésére serkentse. Most 
is hatalmas lépésre szánta magát ez a püspöki kar*. 
Ugyanis, hír szerint a porosz püspököknek augusztus 20-án 
Fuldában, szt. Bonifácz sírjánál tartott értekezlete prog-
rammjába vette, hogy a klérus számára Berlinben egy 
olyan főiskolát alapítanak, a melyben sociálpolit.ikai tudo-
mányokat tanítanak. Az új főiskola hallgatói kolostorban 
fognak élni, de azért a katholikus irányú egyesületekben 
és a népgyűléseken is részt fognak venni. A püspökök 
azt tervezik, hogy a tehetségesebb papokat három éven 
át fogják itt tanítani a sociális tudományokra. E hír olva-
sására a Krisztusnak szava csendült meg lelkünkben, a 
melyet mi hozzánk, az ő igazságának szószólóihoz intéz: 
»Ti vagytok a világnak világossága!. . . Ti vagytok a 
földnek sava!« S nálunk is világosság nélkül való szűköl-
ködés van a nehéz és fényegető társadalmi kérdések meg-
oldásában ; sóra van szükség, a mely megizesítse az életet. 

* A Krisztus földi helytartójának, a római pá-
pának szemében a lélek minden kincsénél többet érne még 
a régi pápai uralom visszaállítása. »Az én országom nem 
e világból való« — mondja az Úr — s az ő csalhatatlan 
utódja e világból való országáért nem szűnik meg kese-
regni. A végtelennek tetsző fogság — írja egy németországi 
ultramontán lap — nem régen igen kézzel fogható bizony-
sággal tűnt fel magának a pápának is. Ugyanis, egy nap 
a vatikáni kertbe ment ki a szent atya, a hol leült egy 
fa alá. Ott üldögélt elgondolkozva, a mikor egyszerre, 
váratlanul as eső kezdett cseperegni. Kérték, hogy vonul-
jon vissza s a szent atya elkomolyodva, nehéz szívvel szólt: 
hagyjatok békét, hadd élvezzem az eső hullását/ hiszen 
olyan régen nem gyönyörködtem benne. Mennyire el lehe-
tett keseredve a szent atya e szavak mondásakor, ha vissza-
gondolt Carpinetorra, a hol bölcsője ringott, Perugiára, 
a hol pompás érseki palotája volt, Rómának bazilikáira 
s fejedelmi birtokaira, a melyeket soha nem birtokolhat. 

Rá nézve a paradicsom, Itália, elzárt kert, a melynek 
falai közé van temetve s legfölebb egy pár fát láthat 
benne. Szegény szentséges atya! Képzelhető, mennyire 
sajnálják őt imádói, annak a német újságnak buzgó olva-
sói. Mi is sajnáljuk szegényt, hogy ilyen rosz gondolatok 
háborgatják, mert nekünk, ha az eső váratlanul kezd 
cseperegni, nem az jut eszünkbe, hogy milyen rossz a 
világ, hanem, hogy jó az Isten, a ki kibocsátja az eső 
termékenyítő erejét, hogy a szomjas föld megelégíttes-
sék azzal. 

* Az erkölcstelen sajtó megfékezése. A legutóbbi 
számban közöltük, hogy a francia kormány semmit sem 
tesz az erkölcstelen sajtó megfékezésére. Most vettük a 
hírt, hogy a senatus az 1882-iki törvény kiegészítésére 
egy javaslatot fogadott el, miszerint az erkölcstelen tar-
talmú iratok, könyvek és képek terjesztése egy hónaptól 
két évig terjedhető fogházzal és 100—500 frank pénzbir-
sággal büntetik. De, hogy az a javaslat törvény erejére 
emelkedjék, még a kamarának is el kell azt fogadnia. (Cs.) 

* A wáldensi egyháznak Károly Albert király 
adta meg a szabad vallásgyakorlatot 1848. február 17-én. 
A mint szabadon mozoghattak e sokat szenvedett kisded 
egyház tagjai. Olaszország evangelizációjához fogtak. Hü 
és buzgó munkájuk sikerrel biztat. 1848-ban 15 waldensi 
gyülekezett volt 16 lelkészszel. Ma pedig 93 lelkészük van 
otthon és külföldön. Ugyanis az Amerikába és Afrikába 
letelepült olaszok között 14 lelkészük munkál. Gyülekeze-
teik a Alpesektől Siciliáig elnyúlnak, valamint Korsika és 
Sardinia szigeteken is nyertek követőket. A »táblának* 
nevezett, lelkészi administrafio alá a 14,528 lelket szám-
láló anyaegyház tartozik 42 lelkészszel. Olaszország 
evangélizáciőját ma tulaj donkép egy társulat vette kezébe, 
melynek elnöke Prochet Máté. A társulat 138 lelkészt, 
evangélistát, tanítót és kolportört foglalkoztat. A tagok 
száma 5419, a hallgatók száma ünnep és vasárnapokon 
hatvanezerre tehető, vasárnapi iskolájukban 6674 gyermek 
tanul. (Cs.) 

* A spanyol regens-királynó'nek június 10-én 
nyújtotta át a madridi nuntius a pápától küldött, gyémán-
tokkal, rubinokkal és smaragdokkal kirakott arany rózsát. 
Egyúttal áldását is küldötte és elismerését fejezte ki a 
királynő bátorsága fölött, melyet a nagy próbáitatások 
között kimutatott. Az a megpróbáltatás pedig az, hogy a 
spanyolok a több évóta tartó kubai és filippini lázadást 
tízszeres erővel sem képesek elnyomni. »A dicsőséges 
katholikus nemzet* — mint a pápa nevezi a spanyolo-
kat — úgy látszik oly helyzetbe jutott, mely egyértelmű a 
morális csődbe jutással. Bajaikon az arany rózsa ép oly 
keveset segítend, mint a miképen nem használt a Kubá-
ban harcoló seregnek, a hozzájuk küldött pápai áldás. (C-.) 

* Az északnémetországi missziótársulat június 
16-án Brémában ünnepelte a nyugot-afrikai rabszolga-
partokon való működésének 50 éves jubileumát. E fél-
század alatt 64 férfi és nő misszionárius hunyt el ott a 
munkamezőn. Ez időszerint 34 misszionárius munkálko-
dik ott, a nőkkel, diakonisszákkal és tanítónőkkel együtt. 



Oldaluk mellett működik még 48 benszülött is, kik közül 
hét Németországban képeztetett ki. 1872 ben, az első 
negyedszáz végén a misszió még csak 93 benszülött ke-
resztyént tudott felmutatni, ma már közel 2000-et. A bit-
térítők e vidék népének nyelvét is irodalmi nyelvvé tet-
ték, lefordították nyelvükre a szentírási, énekes könyveket 
és több tankönyvet. A missziótársulatnak e működési terén 
négy fő telepe és 25 kisebb állomása van. Igen kár, hogy 
a társulatnak nagy teherrel (75 ezer márka adóssággal) 
kell megküzdenie. (Cs.) 

* Philipot nevü francia plébános soissousi dioece-
sisből a református egyházba tért át a mult július hóban. 
Volt gyülekezete előtt, midőn tőlük elbúcsúzott, evangéliumi 
hitvallását felolvasta. Most Párisba megy a protestáns 
theologia tanulása végett. (Cs.) 

* Helyreigazítás. A »Gyámintézet.« folyó évi 30-ik 
számában »Jótékonyság« rovata alatt közölve lett, hogy 
»Andrássy Dénes gróf, Ábrahám Vilmos pivnicai lelkész 
közbenjárására a despot-szt-iványi leányegyházközségnek 
iskolaépítésre 1500 frtot ajándékozott*. Ezennel kijelen-
tem, hogy a közlött adat nem felel meg a valóságnak, 
a mennyiben az adat beküldője csak 1000 forintról tett 
említést. Bognár Imre, a »Gyámintézet* felelős szer-
kesztője 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült pro-

testáns főgimnáziumban a történelem-földrajzi tanszék 
megüresült. 

Ez állásra, melylyel a történelem és földrajznak, 
vagy a történelem és latin: esetleg a görög nyelvnek taní-
tása van egybekötve, pályázhatnak ágostai evang. hitv. 
tanárok és tanárjelöltek. 

Rendes tanár fizetése 1200 frt törzsfizetés, mely 
1400, illetve 1600 frtra emelkedik. Egyelőre 200 frt lakbér 
és 50 frt korpótlék. Ezek közül a lakbér 250, az ötödéves 
pótlék 100—100 frtra emelkedik, ha az új szerződés az 
állammal megköttetik. A helyettes tanár fizetése 900 frt. 

Kötelessége a fent említett szakokkal rokon tárgya-
kat is tanítani, heti 20—22 órában. 

A megválasztott tartozik állását szept. 9-én elfoglalni. 
A pályázati kérvények a szükséges okmányokkal 

felszerelve a főgimnázium igazgatóságához szept. 5-ikéig 
nyújtandók be. 

Rimaszombat, 1897. augusztus hó 21-én. 

Az igazgatóság. 

27/1897. sz. 

Pályázat helyettes tanári állásra. 
Az államilag segélyezett sepsiszentgyörgyi ev. ref. 

Székely Mikó kollégium főgimnáziumánál a természetrajz-
földrajzi tanszélire ideiglenes minőségben az 1897/98-ik 
iskolai évre 800 frt javadalmazással egy helyettes tanár 
fog alkalmaztatni. 

Pályázni óhajtók felhívatnak, hogy életkorukat, vallá-
HORNYÁN8ZKY VIKTOR KC 

sukat, képesítettségüket és védkötelezett.ségüket igazoló 
okmányokkal felszerelt folyamodványukat a s.-szentgyörgyi 
Székely-Mikó kollégium elöljáróságához 1897. szeptember 
hó 20-ig küldjék be. 

Csak ev. ref. vallású folyamodók kérései vétetnek 
figyelembe. 

Az alkalmazott tanár állását 1897. október l-jén 
köteles elfoglalni. 

A kollégiumi Elöljáróságnak 1897. május 9-iki ülé-
séből: 

Bodo Tivadar, Péter Mózes, 
főgondnok. jegyző. 

Pályázat rendes rajztanári állásra. 
A hódmezö-vásárhelyi állami segélyben részesülő ev. 

reform, főgimnáziumban megüresült rajztanári állásra 
pályázat hirdettetik. 

E tanszékkel az I—IV. osztályokban a rajzoló mértan, 
az V—VlII-ikban a görögpótló rajz és ábrázoló mértan, 
az I. és II-ik osztályokban a szépírás tanítása van össze-
kötve. Heti tanóráinak száma: 20—22. Ha a megválasz-
tott tanár az önkényt vállalkozó tanulóknak a szabadkézi 
rajzot is tanítja: minden egyes vállalkozó tanulótól egy 
évre 3 frtot szedhet. Megjegyezzük, hogy a megválasztott 
tanár szükség esetében még a tanszakával rokon más 
tantárgy tanítására is köteles vállalkozni. 

E tanszék betöltése a fentartő egyházi elöljáróság 
kijelölése alapján a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium jogkörébe tartozik. 

A rendes tanár évi javadalma 1200 frt törzsfize-
tés, 250 frt lakbér és öt izben emelkedhető 100 frtos 
ötödéves pótlék, évnegyedenkinti részletekben előre kiszol-
gáltatva. Megjegyezzük, hogy főgimnáziumunkban a lakbér 
és ödödéves pótlék illetéken felül van négy 1400 és négy 
1600 frtos törzsfizetéssel díjazott tanszék, a melyekre a 
fokozatos előléptetés alkalom adtával történhetik. Ha azon-
ban a tanszékre nem okleveles tanár alkalmaztafik, egy 
vagy két évre szintén évnegyedenkinti részletekben kiszol-
gáltatandó 900 frt díjazást nyer. 

Csak ev. reform, vallású egyének pályázhatnak s a 
megválasztott rendes tanár is egy évi próbaidő után 
rendszeresíttetik. A megválasztott rendes tanár az orszá-
gos tanári nyugdíjintézetnek a törvény értelmében jogos 
és kötelezett tagja. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanul-
mányaikat, képesítettségöket, egészségi állapotukat, eddigi 
szolgálatukat és hadkötelezettségüket igazoló okleveleiket 
és bizonyítványaikat f . évi szeptember 8-ikáig bezárólag 
alólirott elnökséghez adják be. 

A megválasztott tanár hivatalát szept. 8-án tartozik 
elfoglalni. 

Hód-Mező-Vásárhelyen, 1897. augusztus hó 16-án. 
Szeremlei Sámuel. 

2—2 a fentartő egyház lelkész-elnöke. 

VNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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A római katholikus autonomia. 
111. 

A katholikus autonomiai mozgalmak törté-
netében tanulságos mozzanatot képez az az érte-
kezlet, mely a mult század végén Toscanában 
azzal a határozott programmal jött össze, hogy 
a katholikus egyházat a szabadság és egyenlő-
ség elvei alapján szervezze, azaz a püspököket 
fölszabadítsa a pápai tekintély alól s az egyház 
szolgáit egyenlő színvonalra állítsa. Azóta egy 
századnak tanulságai győztek meg arról, hogy 
ez a programm az egyedüli helyes, hogy katho 
likus önkormányzat soha sem lesz lehetséges más-
kép, mint a szabadság és egyenlőség elvei alap-
ján, a mi azonban egyértelmű a tekintélyhit 
megtörésével. E nélkül az autonomia lehet puszta 
forma, de nem lesz lényeg. A pari tas lehet egy 
bürokrat ikus fogalom, de nem akadályozhatja 
meg majd, hogy mint Belgiumban, hol pedig az 
állam ós egyház theoretikus szétválasztása leg-
élesebben van keresztülvive, a római katholikus 
egyház szabadságával vissza ne éljen a közélet 
megrontására. Oly történeti productiumok, mint 
a pápaság, önként föl nem oszolhatnak, csak meg-
törni lehet azokat, ha azt akarjuk, hogy rom-
jaikon a független magyar katholikus nemzeti egy-
ház fölvirulhasson. De remélhető-e ez a vallási 
indifferentismussal párosult vak tekintélyhitnek 
azon szélsőségei mellett, melyek közt a katho-
likus öntudat szünet nélkül ingadozik! Valljuk 
be őszintén, hogy nem, ós ezért nem vagyunk 
eltántoríthatok attól a nézetünktől, hogy a katho 
likus autonomia eszméje satnya növény marad 
mindaddig, míg az erre vezető mozgalom nem 
az átalakító, gyökeres protestáns reform jelszavát 
tűzi zászlójára. Az autonómiától várni azt az 
erőt, mely ezt az átalakulást elősegítse, túlságos 
nagy foka volna az optimismusnak. Mi ellenkező-
leg ezekben a momentumokban látjuk az elő-
föltételeit annak, hogy az autonom katholikus 

egyház valalTa több is lehessen kicsi ós üres 
áftrándképnól. 

Épen azért, mert nem óhajtjuk, hogy a 
katholikus egyház egyoldalű papismussá fejlőd-
hessék, van szükség, mint állítottuk, az állami 
hatalommal való kölcsönhatásra, mely egyedül 
ellensúlyozhatja, azon kifelé való törekvéseket, 
melyek a katholikus egyház világegyházi jellegé-
ből kifolyólag mint természetes életmozzanatok 
jelentkeznek. 

Egy alólról kiépített katholikus egyházi 
szervezet; nagyon félő, nehogy a bornírt ortho-
doxismus felülkerekedésével lehetetlenné tegyen 
a tudományos eszmekörrel való minden lépés-
tartást, holott a statusquo még mindig biztosí-
totta legalább bizonyos zálogát a katholikus 
egyház ós az általános kul tura érintkezési pont-
jainak s úgy a hogy megvédelmezte az előbbit 
az antikatholicismus ós a hypercatholicismus 
veszélyeitől fenntartván á tudomány és erkölcsi-
ség elemeit a vallásban. 

Ezek azok az aggodalmak, melyekkel az 
autonomiai mozgalmakat kisérni kényszerülve 
vagyunk, habár felekezetközi szempontból vajmi 
kevéssé lehet is szavunk azon törekvésekhez, 
melyek a katholikus egyház belkormányzata új 
alapokra fektetését tűzték ki célul magoknak. De 
az állam hozzájárulása ezekhez a törekvésekhez 
bizonyos konkrét ujjmutatást foglal magában, 
melynek kezdeményező hordereje felői alig lehet 
kétség s így a felelősség is, mely az autonomiai 
előkészületek sikerre jut tatásának tárgyában a 
kormányra hárul, a politikai felelősség minden 
föltételét kimeríti. Olyan jelszavakat, mint a ka-
tholikus autonomia, nem szabad minclen meg-
gondolás és a következményekkel való előleges 
lelkiismeretbeli leszámolás nélkül csak úgy bele-
dobni a forrongó elemek harcába, a nélkül, hogy 
tisztába lennénk az iránt, mit nyerhet ós veszt-
het a nemzeti társadalom közérdeke a kérdés 
fölvetése által. Ámde az eddigi kapkodások min-



clen egyebet inkább bizonyítanak, mint azt, hogy 
a katholikus autonomia kérdésében a szigorú 
tervszerűség, az öntudatos actió irányítaná a 
mérvadó politikai ós egyházi köröket. 

Várnai Sándor. 

Égető bajaink s azoknak orvosszere. 

Elszomorító hírek érkeznek az ország min-
den vidékéről: haldoklik az egyháziasság! Bara-
nyában s Erdélyben a reformátusok aggodalmas-
kodnak, az Alföldön|ev. testvéreink panaszkodnak: 
közöny, felekezetnélküliség pusztítja az egyháza-
kat. Hol van az orvosság, a melytől gyógyulást 
várhatunk s az erő, a mely a haldoklóba új 
életet lehelhet? Anyagi erő szabadíthat meg egye-
dül — mondja az egyik; a Lélek az, a mely 
meg elevenít — szól a másik.*Az egyház tagjai 
a rengeteg állami megterheltetés mellett a nagy 
egyházi adók terhét nem bírják tovább, az állam 
kötelékéből ki nem léphetnek, az egyházhoz fűző 
szálokat tépik hát szét, de szivükben, lelkükben 
reformátusok maradnak, így szól egyik lelkész-
társunk, a ki népét jól ismeri; az állam van 
hivatva, annak kötelessége, hogy a terheken köny-
nyítsen. Feltétlenül csak az evangélium ereje, az 
evangelizáció, a hívek lelki gondozása menthet 
meg, kiáltják az evangélizáció bajnokai. Es aztán 
ég, pusztul a ház s lakói az oltás munkája helyett 
civakosznak. 

Nem a régi ellenség pusztít már csupán, a 
mely pedig e lapokban közölni szokott házas-
sági statisztika tanúsága szerint nem szűnik meg 
romboló munkájától, hanem a közöny nyílásán 
a sociálista mozgalom is, mint egy feszítő ók 
hatolt be egyházunk testébe s ennek a mozga-
lomnak célja a társadalmi rend, a vagyoni viszo-
nyok feldulása, de oka a hitetlenség, vallástalanság. 
A hol ez a mozgalom megjelenik, onnét eltűnik 
a biblia, ott elnémul az ajkakon az ének és az 
imádság. 

Az állami nagyobb segélynyújtás — a mint 
ezt a hatalmas ós szíve mélyóig kálvinista, egy-
háza iránti szeretetét egy munkában gazdag élet-
tel bizonyító erdélyi püspöknek nyilatkozatából 
tudjuk — nem a messze jövőnek zenéje már; 
a segedelem tehát meglesz, sok bajt elhárít, 
sok szükséget megenyhít, de véleményem szerint 
teljes épülést nem adhat, mert nemcsak az anya-
giak miatt, de a lelkiekben is baja van, a kor-
nak az az iránya, a mely szédítően űzi, hajt ja 
az embereket, hogy lehetőleg munkásság nélkül 
s mégis kényelmesen, gondtalanul töltsék el az 
életet. Ez az irány szüli azokat az új prófétákat, 
a kik a szegény ember nyomorúsága miatt pa-

naszkodnak s ugyancsak a szegény ember fillé-
rein bőségben élnek. Ezek előtt a szocziálista 
próféták előtt a biblia, az igazság s az igazság 
hirdetője, az egyh az a legnagyobb ellenség s a 
hol csak fellépnek, a felekezetnélküliségre csá-
bítással az egyház ellen is támadnak. S mivel a 
»ne fizessünk« jelszó az egyházát saját erején 
fentartó, de elfáradott, vagy közönyössé lett, vagy 
megtévedett protestáns ember fülének hangzik 
kiválóképen kellemesen: a katholikus sajtó nem 
is mulasztja el reánk dobni az ítélet kövét: 
»mozogjunk, gyűlésezzünk és dolgozzunk nagy 
erőfeszítéssel, mert különben végkép elnyelnek 
a zsidóság és protestantismus által vezérelt el-
keresztyóntelenedósnek hullámai®. Pedig jó lesz 
hallgatni ott azon az oldalon és csendesen söpör-
getni a ház előtt, mert bár állítólagosak a pápista 
egyház tud sikeresen küzdeni a sociáldemokrácia 
ellen, mégis itthon is tudunk a pápistáknak fele-
kezetnólkülivé válásáról eseteket, sőt, hogy apá-
cákkal és szerzetesekkel telített országból — a 
hol még a rágalom sem beszélhet a protestan-
tizmus nagy befolyásáról — vegyük példánkat 
— csak okulás okából — Belgiumban annyira 
hódítanak az egyházellenes socialdemokraták, 
hogy ha valami szép nagy, de üres templomot 
akar látni az ember, csak menjen itt valami 
városi templomba misére. 

Az anyagi támogatás, a mely — meggyőző-
désem szerint — minél hamarébb és felette 
igen szükséges s a melynek nyújtásával az állam 
a protestáns egyházakat támogatva, saját érdekét 
is istápolja, kívánatos eredményt egy magában 
nem érhet el, szükséges, hogy az egyházak hi-
vatott őrei is helyt álljanak ós az ekeszarván 
tartsák kezüket, hirdessék az igét alkalmatos ós 
alkalmatlan időben, mert elmúlik a felekezet-
nélküliség ós a római katholicizmus, s az ég és 
a föld, de az Úrnak beszéde megmarad mind-
örökké: ha a segedelemadással levétetik a föld 
népének válláról a terhek egy része, akkor még 
a megháborodott lelkűnek az ige erejével igye-
kezzünk békességet szerezni. Ez az erő gyűjti 
össze a gazdagot ós a szegényt, a kiknek mind-
kettejét az Úr szerzó, hogy összetalálkozzanak, 
hogy a gazdag méltányos legyen ós a segede-
lemre hajlandó, a szegény pedig ne a hirtelen 
meggazdagodásnak tétlenségre szoktató vágyával, 
vagy az irigységgel tegye keserűvé, hanem a 
megelégedéssel sózza meg kenyerét. Ezt már 
csak a vallásos élet ápolása, az igének ereje 
teheti meg. Es az egyháziasság felébresztésében, 
terjesztésében valamit tanulhatunk a sociálde-
mokratáktól is, azt t. i., hogy a mi igazságunk-
nak élőszóval és nyomtatott betűvel, minden al-
kalomnak, még az estvóli misének csúfolt vallásos 



összejöveteleknek felhasználásával is igyekezzünk 
propagandát csinálni. 

A nyáron láttam, hogy miképen szervezték 
magukat a szociáldemokraták. A jelszót már előre 
hirdetgették, lapjaikkal, gyűléseikkel jó eleve 
megnyerték embereiket. Reggel 8 órakor még 
az egész határban folyt az aratók munkája, ki-
lenc ós fél órakor pedig általános volt a sztrájk; 
mert nem kellett már akkor senkit kapacitálni; 
csak egy ember szaladt végig a határon, a kinek 
szavára kész engedelmességgel letette kaszáját 
a munkás. Ezt tanuljuk meg tőlük, hogy érint-
kezzünk sűrűn azokkal, a kiknek érdeklődését 
az egyház iránt meg akarjuk nyerni, összejöve-
teleken élőszóval, de az élőszónál maradandóbb 
nyomot hagyó nyomtatott betűvel, hasznos, építő, 
evángóliumi irányú könyvekkel, újságokkal is 
vértezzük fel, készítsük el jó előre a lelkeket, 
hogy aztán bármikor kiáltja valaki : fel a mun-
kára ! engedelmességgel találkozzék s mindenki 
kezébe vegye az egyházópítő munkásság esz-
közeit. 

Hát váljon az egyházi fegyelemnek szigorú 
mértékben alkalmazása, mint a hogy ezt a felső-
baranyai egyházmegye gyűlésének határozatából 
olvassuk, szükséges-e, közelebb visz-e a célhoz? 

Előre kijelentem, hogy a felsőbaranyai hatá-
rozatot megszavaztam volna. Az egyházi fegyelem 
nélkül teljes rend az egyháztestületben nem vár-
ható ; az egyházi fenyíték alkalmazása nem juttat 
ellenmondásba a bibliával, a mi egyházunk múlt-
jának megtagadására nem vezérel. 

Pál apostol azt írja a thessalonikabeliekhez, 
hogy y>ha valaki nem enged a mi levelünk által 
való beszédünknek, azt megjegyezzétek: és azzal ne 
társalogjatok, hogy megszégyenüljön«. Máté ev. XVIII. 
részében van megírva az egyházi fenyíték módja 
ós rendeltetése. Kánonaink az egyházfenyíték leg-
szigorúbb alkalmazására adnak utasítást, sőt — 
meg nem engedhető határig, a templomból való 
kiáltásig megy a komjáti kánon szigorúsága. Mi 
pedig sok ideig, — a míg meglehetően, tűrhe-
tően ment dolgunk, a közönyösséget a szabad-
elvűsóg palástjába burkoltuk. Hadd hulljon a 
férgese, vigasztalta magát az egyház . . . s most, 
a mikor már szinte az ítélet szavát halljuk : a 
mely fa jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik . . . 
most ébredünk, hogy az egyházi fegyelem esz-
közével tisztogassuk a fát. Vajha ne lenne késő 
az ébredés. 

A pápista egyház az egyházi fenyítéket 
mindezideig alkalmazta és alkalmazza most is, 
mert tapasztalta, hogy tekintélyének megőr-
zésére nem megvetendő eszköz ez; a vegyes há-
zasságra lépőtől, ha az egyház javára rever-
zalist szerezni nem tudott, megtagadta.az ünne-

pélyes esketést, sőt gyónásra sem bocsátotta s 
ezzel míg egyfelől híveinek hitét erősítette, más-
felől terjeszkedett is. Hát nekünk vannak-e intéz-
kedéseink azok ellen, a kik a pápista egyháznak 
adott reverzalissal hitetlenül megtagadják egy-
házukat? Nincsenek. Viselünk-e gondot arról, 
hogy a praesbyterség az egyháznak kívánatos, 
szép kitüntetése legyen s hogy e díszes, min-
denekben példányszerű, egész református embert 
követelő állásra káromkodó beszédűek, az erköl-
csi élet fogyatkozásaiban, a családi élet tisztát-
lanságaiban szenvedők ne jussanak? A legutolsó 
betegsegélyzö, temetkezési, vagy akármi más 
egyesület is megszabja, hogy a ki a választmányi 
tagok közül bizonyos számú gyűlésekről távol 
marad, az a választmány kebeléből egyszerűen 
törültet ik; mi intézkedhetünk-e, hogy az ilyen 
közönyös, egyháza iránt semmi érdeklődést nem 
mutató praesbyter elveszítse hivatalát. 

A felső-baranyai határozatok nem kimerí-
tően adják az egyházfegyelem eszközeit; tovább 
kell mennünk, nemcsak a nyilvános istentagadók 
ellen kell fellépnünk szigorú, de megérdemelt 
eszközökkel; hanem ugyanilyen módon a látszó-
lagos kálvinistákban is valóságos egyházias érzü-
letet kell felébresztenünk. Lehet, hogy a szigo-
rúság — de a melynek okos és szeretetteljes 
alkalmazásánál éreztetni kell, hogy a cél nem a 
büntetés, hanem a javítás — egyes tétovázó lel-
kűeknél félelmet s képmutatást szül, némely erős 
kemény szivűeknél pedig megátalkodottságot ós 
dacot, mert hiszen tökéletességet s kivánt ered-
ményt mindenekben s mindenhol nem várhatunk; 
ele a legtöbb embernél a kiben az egyházias-
ságnak csak némi kis szikrája ég, a ki az igaz-
ság iránti érzékét teljesen el nem veszítette, a 
méltán hangzó feddés, a megérdemelt dorgálás 
javulást eredményez. 

Nem pusztult el mindenünnen ez, az ellen-
kező értelemmel levők által reakcionáriusnak 
nevezett irány. Elmondok egy esetet, a mely 
egy apostoli szelídsógóről ós jóságáról általánosan 
ismeretes és méltán nagyrabecsült lelkésztársunk 
gyülekezetének életére vet kedves fényt. Meg-
törtónt, hogy egy leány, a kit sokáig hitegetett 
házassági ígéretekkel egyik legény, mikor ez a 
szószegő más leánynyal lépett házasságra, úgy 
bosszulta meg magát, hogy az esküvő alkalmával, 
bent a templomban egy marok bogáncsot dobott a 
hűtelen fejére. Általános volt a megbotránkozás, 
mert nem becsülte meg az Úrnak házát. Más-
nap, vagy még azon a napon magához hívatta 
a templomi botrányt szerzőt a lelkész, megma-
gyarázta neki bűne nagyságát s a r ra kötelezte, 
hogy kövesse meg a praesbyteriumot. 

A praesbyterium összeül; a leány sírva kéri 



a t i sz tes a tyák tó l a b o c s á n a t o t , a mi t a l e lkész 
ós egy ö r e g p r a e s b y t e r k o m o l y in t é se u t á n m e g 
is nyer , de i t t m é g a r r a í télik, h o g y a g y ü l e k e -
ze te t is k ö v e s s e meg. 

K ö v e t k e z i k a v a s á r n a p , ú r v a c s o r a o s z t á s nap ja . 
A le lkész a p r a e d i k á c i ó e lvégezése u t á n az ú r -
a sz t a l ához m e g y s míg ot t az ü n n e p é l y e s c send-
ben , a m i k o r m i n d e n le lke t a K r i s z t u s szenve-
d é s e i r ő l va ló e m l é k e z é s n e k h a n g u l a t a , a Kr isz-
t u s vége t l en s z e r e l m e ejt r a b u l — az Ú r a sz t a l á t 
e lőkészí t i , az egész g y ü l e k e z e t r e v á r a t l a n u l fe lkél 
he lyé rő l a t e m p l o m s é r t ő leány, lassan , a l áza tosan , 
m e g t ö r v e k i m e g y l e lk ipász to rához , m e g r a g a d j a 
a n n a k kezé t , m e g c s ó k o l j a s n é m á n k ö n y e z ő 
s z e m e k k e l esd b o c s á n a t o t . A le lkész a m a g a s 
a g y ü l e k e z e t n e v é b e n m e g b o c s á t — s a gyü l e -
keze t v é n e i n e k fe jbó l in tása , a g y e n g é d e k s z e m é b e 
g y ü l e m l ő k ö n y s a l e l k e k e t e l fogó ü n n e p é l y e s 
k o m o l y s á g h i rde t i , h o g y a t e m p l o m n a k U r a is 
j e l e n v a n b o c s á n a t á v a l . 

Megt i sz tu l t a l e á n y szive, m e g b é k é l t a gyü-
lekeze t le lke s a t e m p l o m n a k t i s z t e s sége növe-
kede t t . Ott, m í g e j e l e n e t r e e m l é k e z n e k , míg az 
i lyen e rős , de k e r e s z t y é n s ze l l emű feny í ték a lka l -
m a z á s a m e g m a r a d , t e m p l o m s é r t é s t s enk i n e m fog 
e lköve tn i . 

E pé ldáva l c sak azt a k a r t a m igazolni , hogy 
n e m c s a k az e g y h á z a t h ű t e l e n ü l e lhagyók , a fele-
k e z e t n é l k ü l i e k e l len kell komoly , b o c s á n a t o t 
s e m m i p é n z á r á n m e g n e m v á s á r o l h a t ó s z igo rú -
ságga l fe l lépni — (ós é p e n e b b e n v a n az o r b a i 
h a t á r o z a t h ibá j a , a me ly a f e l e k e z e t n é l k ü l i r e is 
m e g e n g e d i a h a r a n g o z t a t á s t 10 fo r in t é r t ) — 
h a n e m az e g y h á z b a n m a r a d o t t a k a t is s z ü k s é g 
e s e t é n f eny í t ékke l i l letni . í gy lesz e g y h á z u n k a 
t i s z t á k n a k ós j ó k n a k t á r s a s á g a , a me ly ópen 
t i sz t a ságáva l , a t i s z t a ság e r e j éve l hód í t ós a 
j o b b a k e lő t t k í v á n a t o s s á teszi e t á r s a s á g tagjá-
n a k lenni . 

L e g y ü n k s z i g o r ú a k , de a szigor, a f eny í t ék 
a l k a l m a z á s á b a n »okosak, mint a lágy ók, szelídek, 
mint a galambok a. 

Református. 

T Á R C A . 
A református egyház kezdeményezései 

Istenországának építésére. 
(Folytatás.) 

5. és 6. alatt a nép- és főiskolai tanügyet említettük. 
A francia református egyház mindegyikre különös gondot 
fordított. Az evangélikus államokban a népiskola tulajdon-
képen 1657-ben, Comenius Orbis pietusával kezdődött és 
csak lassan fejlődött ki, a hugenották már 1559-ben gon-
doskodtak elemi iskolákról, melyben a gyermekek írni, 

olvasni, énekelni tanultak. A növendékek olvasták a bibliát, 
könyvnélkül megtanulták a zsoltárokat, a kátét és néhány 
imát. A saumuri zsinaton 1596-ban szükségesnek látták 
minden tartományban egy gimnáziumot és az egész ország-
ban legalább két egyetemet (akadémiát) fölállítani. Ezek a 
főiskoláik is csakhamar hírnevesek és látogatottak lettek, 
mígnem a nagy üldözések idején egymásután elsorvadtak, 
elenyésztek. (Különben a hugenották tanügyét, szerző a 
reformirte Kirchen Zeitung 1897. évi 14. és 15. számaiban 
bővebben ismertette.) 

7. Az egyházfegyelem gyakorlása is az 1559. évben 
kezdődik, melynek bővebb ismertetését egy más alkalom-
mal igéri szerző. 

8. A laikusok által való evangélizációt is hasonlókép 
szabályozta az 1559-iki hugenotta egyházi rendtartás. El-
vitázhatatlan, hogy a világiak sokkal alkalmasabbak az 
evangélizáció munkájára, mint a tanult lelkészek. Tanul-
mányaink módszerében még mindig van valami a közép-
kori scholasticismusból, mely megakadályozza azt,^ hogy 
lelki gondozásunknak kellő eredménye legyen. A hivő 
világiak nem azért mutathatnak föl e téren nálunknál 
nagyobb eredményeket, mivel hitük erősebb — bár a 
theologia tanulmányozásába való rendszeres elmerülés 
alapjában véve bölcseimi és ítészeti kételyre vezet, a minek 
»a legyőzését ügy kell megtanulni*, és sok tanult theolo-
gus szivében még újjászületése után is marad egy kevés 
kétely, a mely azután hitének szárnyalását gátolja, aka-
dályozza. A tanulatlan laikus a nép nyelvén beszél és 
naiv, közvetlen eredeti felfogásával még az iskolázottaknak 
is imponál, míg a tanult lelkészeket az iskola, a módszer, 
a pártjelszavak, a dogmák igen gyakran megkötik. A hivő 
laikus nem aggságoskodik a fölött, mint sok lelkipásztor, 
hogy szalonképes legyen és maradjon, hanem a tudósokat, 
gazdagokat és magasrangúakat mennyei haza polgársá-
gára igyekszik megnyerni. A hivő laikus nem azt kérdi, 
hogy ezt avagy ama tettét és szavát tapintatosnak fogják-e 
találni, hanem hogy szive kontactusban legyen Isten szi-
vével. Nem keresi a divatot, nem kap az új elméleteken 
nem hajhászsza a népszerűséget, a nagyok kegyét, hanem 
az örök evangéliummal lép mindenki elé, a kivel csak 
találkozik. Nem kerülgeti a dolgot hosszú bevezetéssel, 
nem tudakozódik az illető becses egészségének állapota 
után, nem a dolgainak folyása vagy az aratási kilátás 
után, hanem egyenesen kitől-kitől megkérdi: »Mint áll a 
dolog Krisztussal, megismerted-e bűneidet, rnegbántad-e 
azokat, bizonyos vagy-e üdvösséged felől ?« A netaláni 
gúnyolódásra, a káromlásra a próféta szavaival felel s 
feltárja előttük a kárhozatot, mely azokra vár, a kik az 
üdvösséget elvetik. Hitük, határozottságuk folyton női és 
növekszik az evangélium, az imádkozás, az Idvezítővel 
való társalgás által, míg mi »fizetett« (!) lelkészek — mint 
gyakran szemünkre is vetik — lelki gondozásunk közben 
a dogmatörténeti grammatika szabályaira és kivételeire 
gondolunk és a Szentlélek sugallatát mindig a kommen-
tárok szemüvegén át vizsgáljuk. Azt hiszem, a hivő laiku-
soknak ez az István és Pál módjára való szent gondat-
lansága volt az egyik alapoka annak, hogy az 1559-iki 
hugenotta egyházi rendtartás a világiaknak az egyházi 
szolgálat és kormányzat minden fokán oly nagy tért en-
gedett. És talán annak oka is volt, hogy a fejedelmek és 
nagy urak udvarában a lelkigondozást nem az udvari 
lelkészek gyakorolták, hanem mint az I. Cap. 21. §-a sür-
gette a fejedelmek a legtisztességesebb udvarnokaikból 
presbitereket és diakónusokat választottak, a kik a bot-
rányt okozókat és vétkeseket megbüntették, szóval az egy-
házi fegyelmet gyakorolták. A fejedelmek és nagy urak 
bárhova mentek is, udvarukkal a helybeli gyülekezethez 



kellett csatlakozniok, így az udvari és a helybeli lelkészek-
nek barátságosan össze kellett munkálniok.* Ugyancsak, 
a hivő laikusoknak ebből a minden gonoszt kíméletlenül 
kiirtani és a hitetleneket minden bibliai eszközökkel meg-
téríteni akaró buzgalmából magyarázom ki azt a tényt, 
hogy a kormányzó presbitert, a lelkészt, a hugenotta egy-
házban soha sem nevezték vezetőnek, kormányzónak — (les 
Directeurs et gouverneurs de l'église). mindenütt és mindig 
tagjai a presbitériumnak, mint testületnek — és le Modé-
rateur, a mérséklőnek neveztettek. Az 1559-iki Discipline 
nem találta szükségesnek a világiakat az evangelizációra 
buzdítani, hanem inkább azoknak szent buzgalmát mér-
sékelni, korlátozni. 

Istenországának szempontjából tekintve igen örven-
detes, hogy míg a máglyák lángjai az egyházban mindenütt 
fellobogtak, nem kellett mindjárt katholikusok és hitet-
lenek közt való evangélizációra egy külön hivatalt felál-
lítani, mert Isten igéje mindenfelé elhatott. Jézus a refor-
mátus egyházat föllelkesítette. Igen jellemzők az 1559-ki 
egyházi rendtartás 5. és 6. §-ai. így hangzanak: »a dia-
konusi hivatal nem az Isten igéjének hirdetésére és sakra-
mentumok kiszolgáltatására van fölállítva. Mindazáltal, 
mivel most szükség van rá, minden presbitérium választ-
hat néhány presbitert és diakónust, a kik házról-házra 
katechizáljanak. Lelkész nem létében, a presbitériumtól 
kinevezett presbiternek szabadságában áll, a szokott órák-
ban nyilvános könyörgést tartani: de csak az ó -é s újtes-
tamentum valódi könyveiből olvashatnak föl. A mi pedig 
azt az egyes vidékeken meglevő szokást illeti, hogy a dia-
konusok nyilvánosan (tehát templomban is) kathecbizálja-
nak, az ebből származó és származható kellemetlenségek 
elkerülése végett érett megfontolás után kívánjuk, hogy a 
hol az a szokás nincs meg, ott be ne is hozassék; ama 
helyeken pedig, a hol ez a szokás megvan megszüntet-
tessék. Azok a diakonusok pedig, a kik a prédikátori 
hivatalra alkalmasoknak találtatnak, ordináltassanak(1). 
Szabadságukban áll a presbitereknek és a diakónusoknak, 
a prédikátorok és a tanulóknak a szokásos istentisztelet 
mellett tartott prédikációjuk fötött véleményt nyilvánítani. 
De a tan fölött való ítélet a lelkipásztoroknak és a theo-
logia doktorainak tartatik főn<. Közvetve idetartozik még 
VI. 4. §-a. »Ellenfeleinket, a mieink soha sem hívják ki 
vitára, s ha mégis provokáltatnának a presbitérium bele-
egyezése nélkül ne válaszoljanak; az ilyen vitáknál egyedül 
a Szentírás vétessék zsinórmértékül*. A XIV. fej. 23. §. arra 
int, hogy a római egyház irányában minden ingerlő, 
sértő és becsmérlő szavaktól óvakodjanak, mert meg-
büntettetnek. 

De ez az evangélizáló ösztön nem csupán a huge-
nották sajátsága, hanem általában a reformátusoké, bizo-
nyítja az a tény is, hogy Hollandiában a wallon zsinat 
is épen erre az alapra épít. A la vigne-i (antwerpeni) 
zsinat 1564. május 1-én a 12. §-ban határozta, hogy 
azok a diakonusok, a kik képeseknek és alkalmasoknak 
találtatnak, arra az esetre, ha magukat egészen Isten 
szolgálatára szánják, a lelkész és a presbitériumtól a tem-
plomban való szokásos és nyilvános katechizálásra elválaszt-
hatók, miután megvizsgáltattak: Csak a sakramentumokat 
nem szolgáltathatják ki.** Az antwerpeni későbbi zsinaton, 
1582. szeptember 19-én kérdésbe jött, hogy vájjon lelkész 
nem létében a presbiterek vagy diakonusok nem keresz-
telhetnének-e és házaspárokat nem adhatnának-e össze? 
A zsinat erre tagadólag felelt (19. §.), valamint a haagai 
zsinat is 1586, június (23. §.). 

* Hugenott. Geschichtsbl. I., 10. s 11. 1. 
** Liwre synodal wallon I., 7. 

Egyébiránt az alesi zsinat 1620-ban, már nem csupán 
az erre kinevezett presbiternek avagy diakónusnak engedte 
meg lelkész távollétében a nyilvános könyörgéstartást 
és bibliaolvasást: hanem a presbitériumtól választandó 
más, arra alkalmas egyénnek is, a kinek azonban a 
hitvallást és Discipline-t alá kellett írnia. * 

A hugenottáknak ebből a laikus-diakonusokkal való 
initiativájából egész természetesen állott elő francia tala-
jon 1833-ban az evangélizáló társulat, mely a más protes-
táns országokba is elterjedt. Ez a társulat, a református 
elvek energiájánál fogva nem csupán védelemre szorítko-
zott, mint a Gusztáv-Adolf egyesület, hanem az evan-
géliumot bátran bevitte Svájc katholikus részébe, Bel-
giumba, Spanyol Olaszországokba Irlandba, Elszász-Lo-
tharingiába, Dél-Németországba, a porosz rajna-melléki 
tartományba.. És mindenütt, emberektől nem félve, emberek 
kedvét nem keresve küzd az élő Jézus vezérlete alatt a 
vigasztalan hitetlenség és a vakhit hamis istenei ellen. 
És ez a sereg, mely az evangélium zászlaja alatt harcol 
és imádkozva győz, az ellenségét nem legyilkolva, hanem 
megtartva harcol — világi emberekből áll. 

Az evangélizáció előiskoájul szervezte a református 
Amerika az endeader egyesületeket, melyeknek immár 
ezerekre megy a tagjainak száma, és a melyeknek a 
keresztyén ifjúsági egyesületek, a német erkölcsnemesítő 
egyesületek szövetséges társai. Rokon ezzel a durhami 
anglikán püspök által alapított és 1883-ban életbelép-
tetett fehérkereszt egyesület, melynek tagjai fogadalommal 
kötelezik magukat a szűzies tiszta életre; valamint rokon 
a református Svájcban keletkezett ifjú leányok barát-
nőinek nöegyesülete (patrones des jeunes fiiles), mely az 
egyedül; álló növendék leányokat tanácscsal és tettel is 
segíti. Ugyszinte az 1863. febr. 3-án Genfben megalakult 
vöröskereszt egyesület, mely békében és háborúban irgal-
masságot gyakorol (kezet fogva a johannitákkal és a sama-
ritanus egyesülettel). Végül a Rochat genfi lelkész által a 
mértékletesség terjesztésére és az iszákosok megtérítésére 
1877. szeptember 21-én alapított kékkereszt egyesület. 

9. De nemcsak ezek, az immár százezrekre menő 
tagokat számláló üdvös célú egyesületek támadtak a refor-
mátusok initiativájából, hanem a Wichern által 1846 óta 
a lutheránusok közébevitt »belmissziónak« csaknem min-
den ága is. E téren az evangélikus és a református mód-
szer között az a különbség, hogy a lutheránusoknál ezt 
a munkát egyesületek, a reformátusoknál pedig a presbi-
tériumok végzik. Ha a francia, skót, angol, hollandi, svájci, 
német és amerikai református egyházak történetét tüze-
tesen vizsgáljuk, mindenütt az találjuk, hogy a presbité-
riumok a gyermekágyas szegény nőket élelemmel és más 
szükségesekkel ellátták s ha az anya beteges volt vagy 
elhalt, gyermeke gondját a Jézus nevében felvették. A mun-
kás szülők gyermekeire felügyeltek, azokat vasárnapi isko-
lába gyűjtötték (Weseiben 157^-ben már). Az árvákat hívő 
emberekhez adták. A fiúkat derék és jóravaló mester-
emberekhez, a leányokat is kegyes családoknál helyezték 
el, a hol Isten félelmét és »okos háztartást* tanulhattak, 
hogy majdan saját háztartásukat jól vezethessék. A gyer-
mekeket nem csupán írni, olvasni, számolni, énekelni, 
szentírási mondásokra és kátéra tanították meg: hanem 
konfirmáltatásuk után is szorgalmasan katechizálták, otthon 
a presbiterek, templomban lelkész és a kántor. A keresz-
tyén ifjakat a presbiterek vagy a lelkész saját házukhoz 
időnként összegyűjtötték, a leányokat pedig a lelkész vagy 
az elöljárók nejei és együttesen Szentírást olvastak, éne-
keltek, társalogtak és dolgoztak. Az útra kelt ifjakról, a 

* Discipline id d'Huisseau p. 75. 



lelki gondozás tovább folytatása, magaviseletükre való 
felügyelet, a templomba való járásuk és ürvacsorálásuk 
ellenőrzése végett, úgy gondoskodott a presbitérium, hogy 
nekik ajánló leveleket adott tisztességes szállásokra. A 
jóravaló árva hajadonoknak helyet szerzett tisztes csalá-
doknál, folyton figyelemmel kisérte őket. A gyámkodást 
még akkor is folytatta fölöttük, ha idegen helyre költöz-
tek. Vagyonkájukra felügyelt és új lakhelyüknek lelkészé-
vel és presbitériumával folyton levelezett ügyökben (Pat-
ronat des jeunes filles). Az eljegyzésükkor atyai tanácso-
kat adott nekik, az egyességet egyházi tanuk előtt kötöt-
ték meg, az eljegyzéseket egy külön könyvbe vezették be. 
Az igéret megtartására még idegenben is felügyeltek. A 
viszony felbontásánál magának tartotta fenn az ítélet ki-
mondását. A presbitérium még ezen felül kiházasította 
a szegény leányokat. A szegénysorsú ifjú mesterembereket 
ellátta a szükséges szerszámokkal. A dologtalanoknak mun-
kát szerzett, számukra lakásról, orvosról és gyógyszerekről 
gondoskodott. Bérüket fölvette és kezelte, takarékoskodott 
számukra és a fölösleget kiadta nekik, felügyelet alá vette 
az iszákosokat, játékosokat, mulatókat és őket megtéríteni 
igyekezett. A presbitérium bűnbánati, böjtölő és ima napo-
kat tűzött ki, úgyszinte Isten nagy és csodás dolgairól 
való megemlékezés végett háladó napokat. Nyomatott és 
kiosztott a presbitérium jó olvasmányokat; a szegények-
nek Abc-éket, egyéb iskolai könyveket, bibliákat és káté-
kat (genfi, heidelbergi kátékat), Énekes könyveket (Marót 
és Lobwasser zsoltárait) és építő könyveket ajándékozott. 
Különösen fölvette a presbitérium a foglyok gondját. Ellátta 
őket pénzzel, élelmi szerekkel, jó könyvekkel, fölkereste 
őket a gályákon, a börtönökben és a zárda-cellákban. 
Családjaikról is gondoskodtak. A szabadon bocsátottakat 
a fogház küszöbén fogadták, védték azok becsületét, jó 
szándékaikban megerősítették őket, bevezették őket a hű 
keresztyén társaságba, munkát szereztek nekik és nem 
szűntek meg érettük kérni (la priére est le seul moyen 
d'attirer le secours du Seigneuos). Nincs az életben olyan 
helyzet, állapot és életkor, a melyben a presbitériumok 
szóval és tettel ne állottak volna gyülekezetük tagjai mellé. 

Minden kérdésen kívül van, hogy a református egy-
ház a »Je prend mon bien oü je le trouve« elv alapján 
a városi szegény pénztárak és szegény intézetek segélyét 
el ne fogadta volna. Már az antwerpeni zsinat 1564-ben 
a 21. §-ban kimondotta: »A diakonusok rajta legyenek, 
hogy a gondjaikra bízott szegények a nyilvános intézetek 
jótéteményében részesülhessenek, a liol clZj 9.Z Isten meg-
sértése nélkül lehetséges (sous que Dieus sóit offensé) 
az az, hogy magukat a (katholikus) bálványozással és 
babonával be ne szennyezzék (se polluer).* A haagai 
zsinat is (1586. június) így határozott: »A mely helyeken 
a város vette kezébe a szegények ügyét, a diakonusok 
igyekezzenek ott a várossal jó viszonyban lenni, hogy a 
nélkülözők annál nagyobb mértékben segélyeztetbesse-
nek.** A református egyház mindenütt többre becsülte a 
lelkieket (ie spirituel) az ideig valóknál (le temporal), a 
hitet a tápláléknál és a földi életnél: azért mondja a 
Discipline XIV. fej. 2. §-a: »Egy hitsorsosunknak sincs meg-
engedve, hogy oly dolgokkal foglalkozzék, melyek a bál-
ványozáshoz tartoznak*.*** Ha egy nyilvános intézet lakói 
misére járni tehát »pápás istentiszteleten* részt venni tar-
toznak, úgy az ilyenek »a bálványozás vétkébe esnek*, 
és excommunikáltassanak, a református egyház minden 
jótéteményéből kizárassanak.f 

* Livre synodal watton p. 8. 
** U. o. 117. 1. 

*** Hugenott. Geschtl. I. 10. s 56. 1. 
f U. o. 57. 1. 

Abból a tényből, hogy a református egyház a leg 
több katholikus országban követőkre talált, világlik ki, hogy 
csaknem minden református egyház állított föl egy inté-
zetet. Ezek az intézetek az egyes gyülekezetek szükségletei, 
körülményei szerint különböző nevet viseltek. Jézusnak 
ama mondása alapján, hogy a ki egy kis gyermek gond-
ját fölveszi az ő nevében, őt magát az ég és föld urát 
veszi föl — néhol Maison de i)ieM-nak (Isten háza) ne-
vezték — másutt, az Isten szeretetéhez hasonló felebaráti 
szeretet parancsa után, Maison de charité la Charité 
(szeretet ház) nevezték. Ismét másutt, mivel a presbité-
rium építtette, tartotta fönn, rendelkezett vele és vigyázott 
föl rá : Maison presbiteriale nevet viselt. Majd ismét elne-
vezték a pestis és ragályos betegségek idején: kórháznak, 
háborús és Ínséges világban: szegények házának; vagy 
az ott oltalmat talált kitett gyermekek után: árvaháznak; 
vagy pedig a benne elhelyezett dologkerülőkről: dolog-
háznak ; vagy mint a szemérmes szegények menháza: 
menháznak. A nagyobb intézeteket a presbitérium több 
részre osztotta pl. jobbra a bejárattól az árvafiúk, balra 
az árva leányok voltak elhelyezve; I. emeleten a szegé-
nyek ; a ll.-on a sinlődők; a Ill.-on a betegek. Ezenkívül 
még szállónak is volt benne helye leányok számára. De 
ez az intézet az egész református gyülekezeté volt min-
dig, nem pedig valamely egyesületé. 

10. E téren is úttörő volt a református egyház. Most 
pedig a belmisszióról a külmisszióra térek át. Ennek is 
egyengette az útját az 1559-ki Discipline. A XI. fejezet 
3. §-ában olvassuk: »Bármely korú pogányt vagy zsidót 
nem szabad előbb megkeresztelni, míg a keresztyén vallás 
alapigazságait meg nem ismerték és ezen ismeretüket a 
megfelelő életmóddal be nem bizonyították*. És az 5. 
§-ban: »Mielőtt a cigány gyermekeket megkeresztel-
nék, meg kell a felől bizonyosodni, ha vájjon nincsenek-e 
már megkeresztelve. Keresztszüleik is fontolják meg komo-
lyan, hogy egy ily gyermek gondozása és oktatására 
nézve felvállalt kötelezettségüket teljesíthetik-e majdan ?« * 
Ez a két pont nyilván a haza határain belől (zsidók, 
pogányok és mohamedánok közt) folytatott külmisszióra 
is vonatkozik. 

A külföldön működő külmisszió megkezdését az angol 
és skót reformátusoknak tulajdonítják közönségesen. Mert 
Cromwell 1647-ben erősítette meg parlamenti aktával, 
a keresztyén vallásnak külföldön való terjesztésére alakult 
társulatot. Az 1698 ik évben egy más angol társulat is 
alakult a keresztyén vallás terjesztésére. 1701-ben pedig, 
a skót reformátusok alakítottak egy külmisszió társulatott 
A dán lutheránusoké 1706-ban keletkezett. 

Ma egészen dogmává lett az az országszerte ismerős 
szó-beszéd, hogy a reformátusoknak sem kedvük, sem 
idejük nem volt soha a külmisszió folytatására. 

(Folyt, köv.) Cs. L. 

Énekeljetek Neki vigan 
Gyönyörű szép új éneket. 

Összegyűltek a magyarországi római katholikus egy-
ház zenészei, hogy az egyházi zene fejlesztésének, tökéle-
tesítésének módjait megbeszéljék. Kongressusuk programm-
jába vette egy országos zeneegyesület szervezését, ének-
iskolák, egyházi énekkarok létesítését, a kántorképzést 
stb. Ma van, talán épen most folyik a budavári Mátyás 

* U. o. I. 10. 43. 1. 



templomban az egyházi zenetörténelmi előadás, a melyen 
a magyar egyházi zene egész fejlődését mutatják be. 

Mi pedig sok esztendők óta temetjük énekeink szép-
ségeit azzal az éneklési móddal, a melylyel a legszebbet 
is el lehet ékteleníteni. Vegyünk példát, ne átalljuk kö-
vetni az atyafiakat, ha abból jó származik. Lám ez a 
nemzeti életre nézve teljesen idegen, érthetetlen nyelven 
miséző, idegen hatalom előtt hajlongó egyház megkereste, 
igyekszik is megtartani azt a teret, a melyen a magyar 
ember szivét is foglyul ejtheti szép énekeivel. Sztáraynak 
a reformáció terjesztésében nagy segítségére volt szép 
éneklése; a mostani katholikus egyházi zenészek kongres-
susának elnöke ugyanezzel a segítséggel igyekszik ked-
vessé tenni egyházát s hogy közelfekvő, nyilván beszélő 
bizonyságról emlékezem, mennyi református embert szé-
dítenek el a nazarénusok azzal, hogy bár értéktelen, koz-
mopolita énekeket, de tetszetősen énekelnek. 

E lapokban nemrég a budapesti ref. egyháztanácsnak 
egyik minden egyházi ügy iránt meleg érdeklődést tanú-
sító tagja foglalkozott énekeskönyvünkkel s elmélkedését 
abban ösí-zegezte, hogy közhasználatban levő zsoltáraink 
szövegét javítani kell, a dicséretek legjavát pedig kivá-
logatni. 

Helyes! de ez csak fél munka, a mit egészszé azzal 
teszünk, ha nemcsak a szövegre viselünk gondot, hanem 
a dallamot is megjavítjuk. 

A vallásos téren is konzervatív zsidó megőrizte 
énekeit, szájról-szájra adott drága örökségként maradtak 
fen ezek, nem voltak lekottázva, csak az újabb időkben 
adtak ki egynéhányat; valami csodálatos, szokatlan dalla-
mok; kiérezzük belőlük a fájdalmas panasznak jajkiáltá-
sát és a Jehova bosszúálló, vagy szabadító erejébe vetett 
hitből származó szertelen örömnek kitörését, a mit oly 
sajátságos rythmusban ad elő, a mely egészen elüt az 
európai népek énekeinek természettől, de teljesen meg-
felel a zsoltárok váltakozó hangulatának. A francia jam-
busokban, a német melanc-holikusan trocheusokban énekel, 
mindegyiknek énekében van változatosság, mindegyiknek 
egyházi éneke a nemzeti sajátságot viseli magán. Csak 
a magyar kálvinista ember mulasztja el a nemzeti saját-
ságot templomi énekébe is bevinni és karakter nélkül 
való álmos spondeusokban énekel. 

Éneklésünk a fajta benyomást tesz, mintha olyan 
verset olvasnánk, a mely eszmékben, érzésekben gazdag, 
de csupa hosszú szótagokból áll. szinte elbágyad halla-
tára az ember. Hejh! pedig be szépek ezek az énekek. 
Próbálja például valaki elénekelni a 74-ik dicséretet illendő, 
magyar rythmussal; igénytelen kis ének ez, ha az eddigi 
»vonós« módszer szerint énekeljük, de ha rythmikusan, 
úgy érezzük, hogy ebben a kis énekben a szép magyar 
énekek édes szülőjével van találkozásunk; szinte a két-
ségbeesés hangján énekeltük eddig azt, hogy: »Im bejöt-
tünk nagy örömmel*, hidegen hagyott az öröm, de ha 
rythmikusan adjuk elő ez éneket, megdobog szívünk az 
örömtől és érezzük, hogy szánk-szívünk teljességéből 
énekel. 

Mi lehet az oka vontatott, minden kifejezés nélkül 
való éneklésünknek ? Az, hogy már gyermekkorunkban 
kellő értelem nélkül tanultuk a szöveget s az énekek ér-
zelem világa is titok maradt előttünk. Emlékezem gyer-
mekségem idejére és hallom most a vizsgákon, hogy a 
gyermek a zsoltár szövegét úgy hadarja el, mint egy 
automata, értelem és érzés nélkül, a dallamot is így tanulja, 
s ha később értelme fejlődésével behatol is a szöveg gaz-
dagságába, hiába, mert az éneklésben megcsontosodottan, 
mereven hódol a megszokottnak, különösen, ha nincs is 
senki, a ki ebből a merevségéből feloldani segítené. S 
aztán lehet valakinek fenomonális szép hangja, mégis ret-
tenesen énekelhet, ha nem tudja kifejezni a költő gon-
dolatját, érzelmét; a rossz előadás a legszebb dallamot 
elpusztíthatja, a jó a silánynak is tud valami értéket adni, 
épen úgy, mint a hogy legszebb praedikáció is hatástalan 
maradhat s a közepes is felemelkedhetik az előadó jóvol-
tából. A jó énekes, mielőtt a dallam tanulásához kezdene, 
előbb a szöveggel ismerkedik meg, el is szavalja azt, szó-
val beleéli magát a szöveg, gondolat és érzelem világába 
s ha így, gondolattal és erzéssel meggazdagodva adja elő 
az Istent dicsérő zsoltárt, felemelkedik önmaga s felemeli 
a hallgatót is, s az ének igazi magasztalás, igazi dicséret, 
az örömnek, vagy a keserűségnek, a hálának, vagy a kö-
nyörgésnek hűséges kifejezőjévé válik; ellenkező esetben 
az énekes elálmosodik, a hallgató pedig boszankodik az 
ízléstelenség miatt. 

De nehogy valaki azt következtesse, hogy a mi éne-
keink nem szépek, hanem inkább arra az elhatározásra 
nyerjünk ösztönt, hogy próbáljuk, tanuljuk meg azokat 
szépen énekelni, mert a szép éneknek nagy és fontos 
missziója van a hívek buzgőságának, az egyház iránti 
érdeklődésnek felébresztésében. Mennyi református ember 
jár a városokban a pápista misékre csak azért, hogy szép 
éneket hallhasson, s mennyit csábit el ezeknek éneke, a 
mely viszhangra talál a szivekben, mert nemzeti, magyar 
szívből fakadó; a nazarénusok éneke valami kozmopolita 
keverék, mégis hódítanak vele, mert szépen énekelnek. 
Én nem irigylem pápista atyánkfiait szép énekeiért, mert 
egyfelől nem szép tulajdonság az irigység s másfelől nincs 
is tulajdonképen miért irigykedni, mert a mi énekeink 
szépség dolgában egy cseppet sem állanak azokéi mögött. 
Nagy és gazdag bányák voltak azok a lelkek, a melyek-
ből ez énekek napvilágra hozattak; csak mi ébrednénk 
már egyszer annak tudatára, hogy milyen kincsünk hever 
ezekben gyümölcsöztetés nélkül. Hát nem tudnánk mi olyan 
szépen énekelni, mint a pápisták? nem tudnánk mi ezzel 
épen úgy templomainkba vonzani a közönséget, mint 
ők? A pápistákra gondolva, — a kik egyéb eszközök 
hiányában csak ezzel vonzanak s a zenével a meg nern 
engedett határon még túl is mennek — talán azt mond-
hatná valaki, hogy nem színház a mi templomunk, sem 
hangverseny-terem. De épen azért a megengedett, sőt 
kívánatos és nagyon tiszteletreméltó eszközzel, a szép 
énekkel igyekezzünk oda gyűjteni a népeket, mert nem 
színház és nem hangverseny-terem s ha így a lelket bizo-



nyos magasságra fel tudtuk emelni a szép énekkel, a 
praedikációban hirdetett igazság befogadására is megnyi-
lik az s a széppel együtt hódít az igazság is. 

Tudom, hogy kiknek beszélek; azoknak a magyar 
református lelkészeknek és kántoroknak, a kiknek a magyar 
énekek iránti szeretetükről hiteles bizonyságaim vannak, 
a kikről való bizonyságomat attól a férfiútól nyertem, a 
ki nagy gonddal és fáradsággal, igaz szeretettel kutatja, 
világosra hozza a régi idők énekeit s a ki azt vallotta, 
hogy e munkájában leghűségesebb segítőtársai a magyar 
református lelkészek és kántorok. Ismerünk néhányat 
ezek közül a régi énekek közül; csudálatos, ellenállhatat-
lan erővel tudnak ezek bánatra, örömre, keseredésre, lel-
kesedésre hangolni; egy-egy darab történet van mindegyik-
ben, a mely gyalázat miatt kesereg, diadalról szól, vagy 
hálaadó imára buzdít. Áhítatot ébreszt s a könyekig meg-
indít az egyház siralma: >Jaj én nekem nyomorultnak*; 
imára serkent a Rákóczy éneke: * Győzhetetlen én kőszá-
lam «. S ugyanez a hangulat, ugyenez az erő meg van 
a mi zsoltárainkban is, csak szántszándékkal elaltattuk s 
nem is engedjük felébredni. Jó lenne már ezt a szuny-
nyadó erőt is felébreszteni és az egyház, az igazság szol-
galatában munkára indítani. 

Az éneklés javítására kitűnő eszköz az iskola és az 
énekkarok; egy kis fáradsággal jár ez a munka, mert 
nehéz a szinte megrögzötté vált rosszat kiirtani, de az 
ügy fontossága, a biztató szép eredmény megérdemli a 
fáradságot. S jó lenne a lelkészképzésnél is megemlékezni 
arról, hogy milyen szép ékessége az embernek az énekes 
lélek, milyen lényeges a papra nézve, hogy egyháza 
énekeit ismerje, milyen drága kincs, ha zenei tudással bír 
s akkor azután fordítanának nagyobb gondot a theologián 
az énektanításra, tennék kötelességévé a theologus ifjűnak 
a zenetanulást, vagy legalább alkalmat adnának arra, 
hogy magát a zenében képezze. Az ez oldalról is némi 
képzettséggel ellátott, bizonyos zenei műveltséggel bíró lel-
kész a kántorral, a tanítókkal karöltve együtt vezetheti a 
gyülekezetet s lehet őre a gyülekezetnek az éneklés terén 
is. A muzsikális érzésű pap alig tűrné meg, hogy a tem-
plomi éneklésnél a vers minden sorát egy, vagy két taktus 
orgonajáték szakítsa meg; pedig — lehet mondani — 
országszerte így csinálják ezt; a régi szent (?!) hagyomány 
kötelez arra, hogy ilyen pihenőket, tartsunk, mert mielőtt 
az orgonát bevittük volna a templomba, már ez a pihenés 
szokás vólt, a sorok végén hosszú lélegzetet vett a gyü-
lekezet s ez alatt egy-egy iskolás fiú mondta el hangos 
fenszóval a vers következő sorát. 

Szóval van javítani, van csinosítani való az ének-
lésben. Nem annyira új dallamokra van szükség, mint 
inkább régieknek megismerésére és a rythmikus éneklésre 
való visszamenésre, hogy így új, megújított énekekkel 
énekeljünk vigan a mi Urunknak. Előttünk a gazdag 
kincs, csiszoljuk, tegyük értékessé azt. S ha egyszer szé-
pen éneklünk mi is, a pápista és nazarénus hódításnak 
egy hatalmas nyilását fedjük be, mert a miséérts a bib-
liának értelem nélkül való magyarázásáért senki sem fog 

óhajtozni ezeknek templomaiba; a mi szép és okos, szív-
hez és értelemhez egyaránt szóló istentiszteleteink pedig 
megnépesülnek. 

Egyházam iránti szeretetből, teljesen meghódolva 
énekeink gyönyörűséges szépségei előtt, apellálok lelkészeink 
és tanítóink buzgóságára. 

Református. 

MISSZIÓÜGY. 
Lelkész-értekezleti közgyűlés. 

A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye lelkész-értekez-
leti közgyűlését folyó hó 19-én tartá meg Edelényben a 
református templomban nt. Vadóczy Pál esperes elnöklete 
alatt, hol 35 egyházi, egy világi tag s nagyszámú hölgy-
közönség jelent meg. Különösen a hölgyközönség jelenléte 
örömérzettel töltött el mindnyájunkat, mert úgy látszik, 
a mi dolgaink iránt kezdenek érdeklődni az emberek. 

Gyülekezeti ének és Horváth János áhítatos szivet-
leiket fölemelő imája után Vadászy tartotta elnöki meg-
nyitóját, mely hű szemle volt mai egyházi állapotaink 
felett. Beszéde elején ostorozza a mai kor sivárságát, 
dicséri a multat, ügyes bírálatot mond a katholikus autó 
nomia felett. Majd élénk színekkel rajzolja helyzetünket 
és teendőinket. Sürgeti az egyháztársadalmi nagyobb tevé-
kenységet, lelkünkre köti a lelki gondozás régi és kipró-
bált eszközeit. Élénk tevékenységre, apostoli hitbuzgóságra 
lelkesít mindnyájunkat. Az egész beszéd hatása alatt állott 
az értekezleti közgyűlés, midőn indítvány folytán egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetni s megküldetni hatá-
roztatott a »Sárospataki Lapok«-nak, hogy közöltetvén 
mások is eszmélkedjenek, gondolkozzanak annak fensé-
ges tartalma felett s gyönyörkedjenek annak szépsé-
geiben. 

Bodnár István és Szuhay Benedek tagok a végett 
küldettek ki, hogy az értekezleti szabályokat átnézve, gon-
dosan kijavítva terjeszszék fel a nt. egyházmegyei köz-
gyűlés elé megerősítés végett. 

Két kegyeletes kötelességet teljesített értekezletünk. 
Hazai Géza laki lelkész emlékbeszédet tartott Tőrös Ferenc 
ládbessenyői 80 éves korában elhalt lelkésztársunk felett 
— kiemelven életének nevezetesebb mozzanatait, küzdel-
meit, munkásságát. Doktor Gyula s.-kazinci lelkész pedig 
a Bató Ferenc s.-velezdi korán elhunyt lelkész emlékeze-
tét újítá fel, — ki zajtalan, csendes munkásságával ren-
dezte egyházát, hűségesen sáfárkodott az Úr szőlőjében 
s boldog családi körből ragadtatott ki, hol fiatal feleség 
és árván maradt gyermekek siratják a távozó édes apát. 
Mindkét beszéd hű vonásokban tüntette fel az elhunyt 
szorgalmas tagokat s olyan jól esett távozó szellemükkel 
foglalkozni s emiékezetöket megsiratni. 

Majd Falcsó Károly olvassa fel a biráló bizottság 
nevében a régebbi egyháztársadalmi kérdésre újból be-
adott 14 ívre terjedő pályamunkáról a bírálatot. Jól eső 
örömérzettel jelenti ki, hogy a munka a föladott kérdést 



alaposan tárgyalja, megfejti s a prot. lelkész feladatát 
olyan élénk vonásokban, evangéliumi szellemben tárgyalja 
s a lelkészi munkakört olyan tiszta képben mutatja be, 
hogy lehetetlen a pálya munkáról a legnagyobb dicsérettel 
nem szólni. Nyereségnek tartja nemcsak értekezletünkre 
nézve, de a hazai ref. papságra s theologiai ifjainkra nézve 
is e munkát. Épen ezért nemcsak a kitűzött jutalommal 
tüntetik ki, de indítványozzák, hogy az értekezlet által 
nyomattassék ki e rendkívül időszerű pályamunka, mert 
belső és külső értéke igazán megérdemli, hogy fölvetett 
eszméivel foglalatoskodjunk, szellemét, irányát, álláspont-
ját helyeseljük s kibontott zászlója alá necsak mi, de 
2000 ref. lelkész is sorakozzék. 

Felbontván a jeligés (»A milyen a pap, olyan az 
egyház*) levélke kitűnt, hogy a pályadíjnyertes mű szer-
zője : Szuhay Benedek kápolnai ref. lelkész. 

Minden pontjában elfogadván a bizottság véleményét 
értekezletünk, elhatároztatott, hogy a pályamű kinyomatik 
s mint értékes tanulmány figyelmébe ajánltatik a hazai 
mindkét prot. felekezet papságának. 

A mű címe: A prot. lelkész feladata a mai meg-
változott viszonyok között az egyházi közigazgatás, de kü-
lönösen a cura pastorális terén. Három főrészből áll e 
dolgozat. Az első rész tárgyalja Kálvin egyházi közigaz-
gatását s hazai állapotainkat a reformáció három első 
századában. Tehát a multat. A második rész öt fejezet-
ben azon okokat sorolja föl, melyek valláserkölcsi életün-
ket megbénították. Éles bírálata ez a sivár jelennek. A 
harmadik rész kimerítő felsorolása tárgyalása a lelkészi 
összes munkakörnek lelkesítve mindig az egyház társa-
dalmi tevékenységre, a lelki gondozás (egyedüli mentő 
eszköz) hathatós ápolására. Itt a jövő, a fölpezsdült és életre 
kelt valláserkölcsi élet jövője van rajzolva, mely kívánatos 
állapot okvetlen el fog jönni, csak imádkozzunk és dol-
gozzunk. 

A terjedelmes műből csak pár fejezet olvastatott fel, 
de már hatása nyilvánvaló. Kimondta közgyűlésünk, hogy 
a konfirmándusok vizsgája alkalmával a lelkipásztornak min-
denütt a bizonyítványnyal egy új-testamentumot is köte-
lessége adni a növendékeknek, melyre az alapot közada-
kozás útján fogjuk előteremteni. 

Határozatba ment, hogy az iskolai vallás- és ének-
tanítás ellenőrzésére a lelkészek ezentúl kiváló gondot 
fordítsanak; tartsanak felolvasásokat s az eredményről 
jelentést tegyenek az egyházlátogató küldöttségnek. 

Határozatba ment, hogy az ismétlő iskolások, föl-
serdült ifjak és leányok vallás- és énektanítása köteles-
sége minden lelkipásztornak s a szigorú ellenőrzés az 
egyházlátogató küldöttség szoros felügyelete alatt áll. Tél-
ben úgy mint nyáron az ifjak iskolában és templomban 
oktattassanak, mert az iskolás ifjak helyes irányú neve-
lésétől mi igen sok üdvös eredményt várunk. 

Két beadott indítvány is tárgyaltatott. Mindkettő a 
valláserkölcsi élet mezejéről való s az egyházpolitikai tör-
vények folytán született meg. Az egyik indítvány lényege 
ez : Indítványozza a nt. egyházmegyei közgyűlés útján az 

értekezlet hogy a főt. egyházkerületi közgyűlés válaszszon 
egy bizottságot, mely állapítsa meg alapos körültekintés 
után azon teendőket, miket a lelkipásztoroknak köteles-
ségük teljesíteni a vegyes házasságok kötésénél. Mert az 
eddigi teendőkkel nem lehetünk megelégedve. Szabályokat 
kellene hozni, melyekhez szigorúan ragaszkodnának a 
lelkipásztorok. A másik indítvány szinte ilyen természetű. 
Kéressék fel a főt. egyházkerület a nt. egyházmegyei köz-
gyűlés útján, hogy egy bizottság a régi presbyteri jegyző-
könyvekből írná össze azon fegyelmi büntetésnemeket, 
melyeket alkalmaztak elődeink a fegyelmi esetek elbírá-
lásánál, hogy így minden presbyteriumra vonatkozólag 
megállapítaná a kerület, szabályrendeletileg az eljárás mó-
dozatait, mert az egyházfegyelem gyakorlására ma nagy 
szükség van. Indítványozó Szuhay Benedek megbízatott, 
hogy az ily eseteket a régi jegyzőkönyvekből írja össze 
s terjessze föl a legközelebb tartandó értekezleti közgyű-
lés elé. 

Elnök jelenti, hogy a »Reformáció emlékünnepén« 
mondandó egyházi beszéd című pályakérdésre négy pá-
lyamű érkezett. Bírálat végett kiadatott: Szabó József, 
Baksay Sándor és Horváth János tagoknak. 

Öt órai tanúságos tárgyalás után ebédre gyülekez-
tünk, hol a fehér asztalok mellett folytattuk a tanácsko-
zást — derültebb hangulatban. 

A kerületi lelkészi értekezletekre ez időszerint — 
szerintünk — még nincsen szükség. Erősödjenek meg 
előbb az egyházmegyeiek. Mert annyi gyűlésre, értekez-
letre járni rendkívül költséges. Az a jelszó, — hogy a 
lelkészi értekezletbe minden lelkész hivassék s nemcsak 
a kitűnő fényes egyház, de a legkisebb gyülekezet is érezze 
az egyetemes felbuzdulás eredményeit, sikereit. 

Adja Isten, hogy fényes siker koronázza szent fára-
dozásunkat! 

Pitypalaty. 

B E L F Ö L D . 

Az okor-szigetvidéki egyházi értekezlet. 
A nevezett értekezlet aug. 18-án, Baranya-Sellyén 

tartotta eléggé látogatott értekezletét. Fő tárgya még min-
dig az a vallásos kézikönyvecske készítése, melynek esz-
méje e becses lapban pattant ki először a nyilvánosság 
elé. Az ügy érdemében ismét egy nagy lépés történt, a 
mennyiben nemcsak anyagilag van teljesen biztosítva, hanem 
remélhetőleg szellemi téren is a kitűzött céltól már-már 
csak egy lépés választ el. Különös, hogy ámbár a pályá-
zat ismételten kiíratott, kettőnél több nem jelentkezett és 
hogy az a szerző, ki első ízben pályázván határozott 
utasításokkal átdolgozás végett munkáját visszakapta, át-
dolgozásában a pályázat feltételeire épen keveset ügyelt 
s a maga által választott iránynál megmaradván, a mi 
célunknak meg nem felelhet s műve egyátalán alkalmat-
lannak ítéltetett arra, hogy pusztai vagy idegen felekezet 

72 



közt elszórt, híveink abból önmaguk taníthassák meg a 
vallás legszükségesebb elemeire gyermekeiket. 

A bírálat szerint a másik mű, mely »mennyei manna* 
címet visel épen e célt oldotta meg igen helyesen és az 
öt tagú bíráló bizottság egyhangú ítélete — valamint 
püspök úr adott véleménye szerint — a mű oktatástani 
részét oly helyesen oldotta meg, hogy az legfelebb némi 
simítást, de átdolgosást. nem igényel. Azonban az utasí-
tásokat, elmélkedéseket és imákat tartalmazó része lénye-
ges rövidítést igényel; miért is az a névtelenül jelent-
kezendő szerzőnek jeligéje alatt s általa megjelölendő 
helyre az értekezlet alelnöke által az általános és részletes 
bírálati nézetekkel együtt meg fog küldetni, s a kivánt 
rövidítésekkel 1898. febr. 1-éig ugyancsak az alelnökhöz 
lesz beterjesztendő s a biráiő bizottság véleménye alapján 
az értekezlet tavaszi ülésén fog végleg dönteni a pályázat 
sorsa felett. 

Sógor Endre sáinodi lelkész »A felső-baranyai egy-
házak állapota a mai viszonyok között* címen hosszabb 
értekezést adott elő, majd Bosznai Sándor alelnök szolott 
»A felső-baranyai egyházak állami segélyezésének kérdé-
séhez*. És mivel mindkét értekezés úgyszólván egy nyomon 
halad, vagyis az első feltételezi a másodikat s viszont ez 
csak annak ismerete és figyelembe vételével vezet kivánt 
sikerhez: ezért az értekezlet a két felolvasást együtt tette 
eszmecsere tárgyává. 

Mindkettő oda konkludál, hogy a lukmarendszer 
mellett — mely alatt az egyesek is tulon-túl roskadoznak 
— a f.-baranyai lelkészi állások jó része aránylag rövid 
idő alatt össze fog omlani s vele le fog dőlni az ezred-
éves védő fal, mely a délszláv tenger partján erős határ-
fal gyanánt húzódott. A rohamos népességfogyatkozás s 
néhol a kitérések is a hívnek maradó hívek terhét ugyan 
nem emelik sem kisebbítik, de a lelkészi állás a kevés 
gyültdék mellett meg fog szűnni. Ámde hát a lukma többé 
fönn nem maradhat, ebben valahára mind megegyezünk. 
A fizetéseket fixirozni, a hívek óriás és aránytalan terhét 
más reformátusok terhéhez kell arányosítani. Ez csopor-
tosítással vagy a nélkül, mindkét esetben azonban csak 
államsegélylyel eszközölhető. 

Kimerítő eszmecsere utan az értekezlet megkereste 
az egyházmegyét, miszerint küldene ki egy bizottságot, 
mely a kérdést minden oldaláról felölelő memorandumot 
készítsen, mely egyházi rendes úton a konventhez és a 
kormányhoz terjesztessék fel. Az alapos és szép értekezé-
sekért a felolvasóknak köszönetet szavazott az értekezlet. 

Tárgyaltatott a siklósi egyházmegyei értekezlet tavaszi 
jegyzőkönyve, mely felett már egész kis irodalom ke-
letkezett. Kár volt érte, nincs benne semmi megfogható. 
A mi a vita tárgyáról benne foglaltatik, még nem olvasta 
oly ember, a ki meg tudta volna érteni. Ugyanezért érte-
kezletünk egyszerűen tudomásul vette. Ellenben az áttér-
tek és kitértek anyakönyvezésére vonatkozó módosítását 
értekezletünk is magáévá tette. 

A lelkészi — tervezett — szeretetházra vonatkozó 
javaslatra vonatkozólag az értekezlet egyhangúan oda 

nyilatkozott, hogy ámbár az eszmét szépnek, de a kivitel 
tervezett módozatait a tisztán humanistikus cél elérésére 
sem elegendőknek sem helyesen megválasztottnak vagy 
biztosítottnak nem tekintheti. Arra még gondolni sem 
lehet, hogy a mai viszonyok között erre vagy más célra 
az egyhazakat évi adózásra kötelezzük, a válság pontján 
álló lelkészi kar pedig — legalább itt Felső-Baranyában 
a számításon kívül hagyandó. 

Az értekezletet szép éneklés és az elnök egyszerű 
fohásza nyitotta meg. Végeztével a fehér asztalnál fűződ-
tek tovább a zöld asztal nehéz aggodalmai. Vájjon, mi 
lészen ebből?! 

Tudósító. 

Mezőtúri bajok, 
A heves nagykunsági egyházmegye szeptember hóban 

tartandó őszi gyűlésén több fontos egyházi és iskolai ügy 
felett fog a kormányzó testület határozni. Szabadjon az 
illető befolyásos férfiak figyelmét, az ügyek iránti meleg 
érdeklődésből minden önérdeket mellőzve, ezen igénytelen 
sorokban döntés előtt néhány kiváló jelentőségű ügyre 
felhívnom. 

A mezőtúri ev. reform, egyháztanács elhatározta 
ugyanis, hogy a felsőrészi birtokosság által a város mel-
lett kimutatott iskolai alapítványi földeket azon árban, a 
mennyiért a próbaárverezésen elkel, megtartja, minthogy 
ezeknek a közvetlen város alatt fekvő földeknek becsértéke 
évről-évre növekedik, nem levén csak egy talpalatnyi 
közösföld sem többé, még csak temető helyül alkalmas 
sem a felsőrészi határban stb. Azonban az egyházközségi 
gyűlésben az egyháztanács ezen bölcs és okos határo-
zatát leszavazták, úgy szerezvén meg korteskedési jutal-
mazásul a szavazattöbbséget, hogy az egyházközségi köz-
gyűlés több jogos tagját nem engedte az elnökség sza-
vazni azért, mivel ők is reménybeli tagjai leendenek azon 
társulatnak, mely alakulni fog a birtok egy részét árve-
rezésen megvett legtöbbet ígért árvérező elnöklete vagy 
vezetése alatt. Ezen jogfosztások ellen hiában tiltakoztak 
az illetők, hogy az ő nevük az adásvételi szerződés alá 
nincs is írva, ők nem is árvereztek, csak úgy beszélget-
ték meg a föld vételét, hogy jó lenne megvenni tehén-
csorda járásnak miután az ellenpárt azt is felosztotta stb. 
De hál hiában volt minden védekezésük, elüttettek tör-
vényadta szavazati joguktól és kimondta az így kierősza-
kolt többség, hogy a földek eladásába beleegyezik, miért, 
mert a földek egy részét egy pár olyan főfőkortesük venné 
meg a próba árverezésen, a ki azokat jutányos és olcsó 
vételnek tartja magára nézve. Fődolog pedig ezeknek 
mindenütt és minden téren való jutalmazásuk. A sza-
vazat jogától szintén elüttetett egyik lelkész Turgonyi 
Lajos tiltakozván ezen jogtiprás ellen, fellebbezését azon-
nal be is jelentette. Ez a fellebbezés kerül a heves nagy-
kúnsági egyházmegye elbírálása alá és hisszük, hogy a 
jogfosztó határozatát a mezőtúri egyházközségi gyűlés-
nek meg is fogja semmisíteni és a határozathozatalnál 



döntő férfiak nem engedik magukat az osztó igazságtól 
eltántoríttatni az ellenfél főgondnoki szószólója azon érve 
által, hogy az árverézéshői befolyó összegen lehet bárhol 
is földbirtokot venni. Bárhol igen, de nem Mezőtúron ! 

A másik határozata a mezőtúri ev. ref. egyház-
tanácsnak az, hogy főgondnoka dr. Ádám Sándor indít-
ványára kimondotta, hogy a lelkészek fizetését ezentúl 
készpénzül adja, fizetvén egyik-egyik belvárosi lelkésznek 
két-két ezer forintot — most egyházmegyei becslés szerint 
2800 frt körül van — az újvároson felállítandó harmadik 
lelkésznek pedig 1500 frtot. Ezen fizetésért azután tartoz-
nak, a lelkipásztorok a 21,000 lelket számláló nagy 
gyülekezetben keresztelni, esketni, sőt még temetni is díj 
nélkül. No már ez azután absurdum határozat! A felső-
baranyai egyházmegye Szilágyi Dezső gondnok elnök-
lete alatt, épen most határozta el, miszerint a lelkészi fize-
téseket, illetőleg díjleveleket kevesbbíteni, csonkítani semmi 
körülmények között sem engedi meg, addig a mezőtúri 
fényes egyház presbitériuma azoknak csonkítását elhatá-
rozza és határozatát még az egyházi felsőbb hatósághoz 
megerősítés végett felterjeszteni is bátorkodik. No hát az 
lenne ám azután még a legnagyobb absurdum, ha a 
hevesnagykúnsági egyházmegye megerősítené ezt a lelkészi 
díj csonkítást azzal az absurdum záradékkal is, hogy a 
mezőtúri reform, lelkipásztor ingyért tartozik a 21 ezer 
lelket számláló gyülekezet halottait is eltemetni! Hiszen 
akkor a megkeresztelt kisdedtől minden halottat, papi 
szolgálattal, imával, tanítással, orátióval sírbeszéddel temet-
nének, s ezt joga lenne követelni a lelkipásztortól, a ki 
azután kora reggeltől, késő estig egész nap egyebet se 
tehetne, minthogy temetne. Nem hisszük, hogy találkoznék 
olyan pap ebben a káplán szűk világban, a ki ezt a nagy 
absurdum és kivihetetlen feltételt, egészségének bizonyos 
tönkretétele mellett, 2000 frtért magára vállalná s akadna 
olyan egyházi felsőbbség, ki az ilyen emberi erőt felülmúló 
követelést és kötelezettséget helybenhagyná, illetőleg meg 
erősítené. Annyival kevésbbé, mivel az igen-igen veszedel-
mes procedenstül szolgálna ebben a sociálista és felekezet-
nélküliség nyavalyájában, s ragadós betegségében szenvedő 
korban. Vigyázzanak tehát az őrtállók! 

Rövid megjegyzések. 
Legifj. Szász Béla úr újabb cikkére csak a követ-

kezőket kívánom megjegyezni: 
Ami a tanítókáplánság historikuma, ugyanaz a lel-

kész jellegű tanárságé is. Mindkettőt a lelkészi pályának 
hajdani népes volta tette lehetővé. S ha az egyháznak 
ismét szüksége van embereire, természetes, hogy szüksé-
gét onnan pótolja, ahol legkevésbbé érezi meg a hiányt. 
Ha nagy a szükség, akkor minden más posicióról vissza 
kell szólítania embereit. Első sorban azonban onnan, hol 
semmi szüksége sincs reájuk. S melyik az a pont? A 
»központ*, ahol a sok szolgálatnélküli káplán »tiszteletre-
méltó kis serege rejtőzik, mely nem rettenve vissza a 

fáradságtól, nehézségektől* (de visszarettenve a kápláni 
évek sanyaruságától, a kétes jövőtől) azon fárad (?) hogy 
inkább tanári oklevelet szerezzen magának, mintsem 
tanítókáplánságban töltse idejét. Ezekből fedezendő első-
sorban a káplánszükség! Legalább [megszűnnék egyúttal 
az a fura állapot, hogy sokan minden lelkészi praxis nélkül, 
tanári diplomájuk és állásuk folytán oda, sőt előbbre 
jutnak minősítvény dolgában, mint azok, kik közvetlen 
az egyház szolgálatában állottak. 

Ha így sem szűnik meg a káplánszükség, akkor 
jöhet sorra a tanítókáplánság megszüntetése. De először 
mindenesetre az állás és foglalkozásnélküli embereket kell 
alkalmazni, s csak azután a más téren működőket tulaj-
don terükre szorítani. 

Szerettem volna, ha Szász B. úr a tanítókáplánsá-
gok megszüntetéséből eredő tanítóhiányról is szólott volna, 
avagy arról, hogy mi lesz a teendő, ha a tanítókáplán 
urak nagy része is szintén beáll ama »tiszteletreméltó 
kis sereg«-be? 

Hogy az általam felemlített lelkészjellegű tanárok csak 
kivételek: megengedem. De, hogy az oly tanárok, kik ké-
pesítésük után lépnek át egyházunkba, még inkább kivé-
telek: ezt meg már Sz. B. legyen szives megengedni. Végül 
hogy az efezusi ötvösmester hangján ki szólott, azt Szász 
B. úr első cikkének elolvasása után bárki is eldöntheti! 

Egyébiránt a kápláni fizetésekről szóló cikkét nagy 
érdeklődéssel várom, csak az is »theoria« ne legyen 
csupán. 

Egy felső-baranyai káplán. 

K Ü L F Ö L D . 

Bunkhofei° nyilatkozata. 
Lapunk f év augusztus 22-iki számában megemlé-

keztünk arról, hogy Bunkhofér wertheimi tanár a római 
egyházból kilépett s közöltük azt a kijelentését is, a 
melylyel e lépését indokolta. Most ismét nyilatkozik e 
tárgyban, mert az ultramontánok — mint ős idők óta 
az ilyen nagy fájdalmai okozó kitérések alkalmával — 
most is el akarják vonni a világ figyelmét a dolog lénye-
géről. Bunkhoferről is azt híresztelik, hogy egyedül és 
kizárólag csak a házasság érdekéért hagyta ott az egyhá-
zak közül egyedül idvezítőt. E vádra felel Bunkhofér a 
Strassburger Post-ban; feleletét, a melyben a pápás vati-
kanizrnus setét, keresztyénellenes képét állítja az olvasó 
elé, a következőkben közöljük: 

Kilépésemnek, — a mely szerfelett meg volt nehe-
zítve s ezért ment véghez ilyen későn s így is véres sebet 
okozott: — Kilépésemnek indoka vallásos, azon saját, 
legszilárdabb, sok esztendőnek folytonos kutatásán nyugvó 
meggyőződésem, hogy a pápasággal betetőzött mostani 
római keresztyénség a gondolkozó előtt mint elszenved-
hetetlen torz dől össze. Ha csak a fajta elfajulásról lenne 
szó, a mely múlékony, eltűnő visszaélés! De mikor ez 
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az elfajulás magától az »egyháztól* származik, annak 
rendelése, s az újabban ismét felébredt középkori hata-
lomtudaton s e tudatot kifejező vallásos tévelygésésen 
nyugoszik: itt alapjában öntudatos, rendszeres visszaéléssel 
van dolgunk . . . 

A végletekig naiv lennék, ha — ilyen viszonyok 
közt, olyan elnyomás láttára, a milyen az ultramontánoké 
— magából az egyházból kiinduló javítást várnék. Hiszen 
csak pusztán a gondolat, hogy az egyház valami hely-
telent rendel, vagy támogat, megéretté tesz az exkommuni-
kációra. Tehát a nagy, gyógyíthatatlan betegség, — a 
melynek hatása alatt a képzett, gondolkozó pápista német-
ség nyög, de közönyösen vagy resignáltan hallgat — a 
vallásos absolutizmus, egy olyan elfajulás, a mely az új-
testamentumi kijelentés tiszta tartalma ellen irányítja élét, 
úgy, hogy itt rendszer áll szemben a rendszerrel: egy 
felől Jézusnak tiszta igéje, másfelől az ő állítólagos hely-
tartójának szava, a ki az ő bámulatos, dogmatikailag 
megerősített igényeivel a Jézus keresztyénségét a felismer-
hetetlenségik eléktelenítette. Rettenetes, de azt kell mon-
dani, hogy ámbár az egyetlen igaz és erős kötelék, a 
mely minden keresztyént egybefüzhetne, a Jézus neve, ez 
a név a keresztyének között már nem füz össze semmit, 
mert e név helyére IX. Fiúsnak erőszakos nyomása alatt 
egy dogma állott, egy olyan dogma, a melyet elődje 
nagy Gergely istenkáromlásnak és őrültségnek nevezett. 
Ez a tény, mint a történelemnek megcáfolhatatlan bizony-
sága, megmásíthatatlan s ezt a vatikáni theologusok sem-
miféle rabulisztikája el nem mellőzheti, el sem igazíthatja. 
És az a katholikus, a ki a nagy Gergely és IX. Pius 
pápák közötti emez ellentmondásban az első mellett hatá-
roz, — a mit meg is tehet, sőt kell is tennie, mert Ger-
gelyt Pius csalhatatlannak mondja — ez a katholikus 
örök kárhozatba esik, — természetesen abba, a mely felett 
IX. Pius rendelkezett — míg Gergely a Pius által meg-
kötözöttet engedelmességeért az éggel ajándékozza m e g . . . 
Majdnem esedezve könyörögtek püspökök a Vatikánnak, 
hogy előbb azokat a történelmi nehézségeket hárítsák el, 
a melyek a fenyegető dogmának útjába állanak. Süket 
fülekre találtak. Hiszen minden gondolkozó katholikust ez 
elé a kérdés elé kellett állítani: megalkudtál-e ezekkel a 
nehézségekkel? És ha a buzgólkodó a legnagyobb hangon 
szívósan és engedékenység nélkül folyton hangoztatja is a 
csalhatatlan legfőbb tanítói hatalmat, sémit sem használ. 
A nehézségeket a csalhatatlan tanítói hatalom nem há-
rította, nem is háríthatja el; ma is megvannak ezek. mint 
a hogy megvoltak azon a napon, a melyen a történelem 
megvetésével azt a rettenetes áldozatot hozták, a milyent 
soha egy vallás sem követeit. És néhány hónap múlva 
kezdtek a vatikán villamai alászállani a legnemesebb fér-
fiakra, a kiket a gondolkodni nem tudók szemében ezek 
a villámok tudatlan tömeggé zúztak össze. Ezt szent Pál-
nak testvérei, utódai tették, a ki egyszer szemtől-szembe 
ellenállott Péternek; mert látta, hogy nem egyenesen 
jár, mint az ev. igazságához illendő volna. Ezt azok a 
püspökök cselekedték, a kik büszkén vallották magukat 

egykoron az apostolok utódainak, de most azt a feladatot 
nyerték, hogy mint a vatikán ügynökei, annak villámait 
szórják — szórják olyan férfiak ellen, a kiknek első vétke 
az volt, hogy tudták, ismerték azt, a mit nekik is kellett 
volna tudniok és ismerniök, de a mi a vatikáni tanács 
sok tudatlan püspöke előtt ismeretlen és érvénytelen volt; 
olyan férfiak ellen, a kiknek második vétke az volt, hogy 
olyan karakterrel bírtak, a mely a martyromság fényével 
övezte őket körül szemben azokkal a püspökökkel, a kik 
azzal védelmezték magukat, hogy a tisztelet és szeretet 
akadályozta őket abban, hogy az atyának szemtől-szembe 
nem et mondjanak. 

így lett a vallásos absolutismus az értelem, az aka-
rat, a tudás jogának teljes megsemmisítője. A vatikáni 
főpap tudása, akarata olyan, mint a természet törvénye 
És ez az absolutizmus tovább fejlődik, a tudatlansággal 
körülvettek engedelmeskednek neki; közönyössé tett ezre-
ket a képzettek közül, a kiknek hitét a vatikanizmus 
elpusztította s ezreket azok közül, a kiket a vérség köte-
lékei, vagy társadalmi körülményeik akadályoznak jobb 
meggyőződésük követésében; erőszakkal támad, a melylyel 
azokat, a kik gondolatjaikat szabadon nyilvánítják, a 
jogilag meg nem fogható támadásnak minden fortélyával 
addig űzi a nyilvánosság előtt, míg ezek — legalább a 
gondolkodni nem tudók előtt — erkölcsileg tönkre mennek. 
Ez az erőszak nem ismer más morált, mint csak a vati-
káni főpap érdekét. A mi ennek szolgálatára történik, az 
jó; maga az exkommunikált elleni orgyilkosság az egyház 
iránt való buzgalomból, a pápa szemében nem megy 
gyilkosság számban. Hogy az ilyen irányzat mellett tönkre 
megy az értelem és erény, az világos. 

Ezekben felel Bunkhofer az ellene emelt vádra, a 
melylyel őt is a gondolkodni nem tudók, vagy nem akarók 
előtt az ultramontán törekvés megsemmisíteni igyekezett. 
De egyúttal kifejezést ad azon erős hitének is, hogy 
minden buzgólkodása dacára a pápai vatikánizmus az 
értelmet és erényt meg nem ölheti, mert a nagy számokra 
való hivatkozás az ultramontanismus tévedése, ezek a 
számok csak az ő illúzióiban vannak meg, de a való-
ságban nincsenek. Mi is hisszük, hogy ezek az illúziók 
mihamarébb szétoszlanak s hogy Bunkhofer férfias, nyilt 
fellépése sok müveit, felvilágosult katholikusnál segíti elő 
a szabad gondolkodás és a vélemény nyilt, őszinte kifeje-
zésének megszületését s ilyen •— a pápai vatikánizmus 
erkölcsi ábrázolatjáról adott hűséges kép után, a milyent 
Bunkhofer adott nyilatkozatában, az a vád, á melylyel 
régi szokás szerint őt is illették, önként elesik, elveszti 
erejét. Azt csak természetesnek találhatjuk, hogy az a 
katholikus pap, a ki ott hagyja egyházát, ha soha nem 
házasodik is meg, a coelibátust, a mely a Krisztus taní-
tásaival is ellenkezik, az erkölcstelenségnek is könnyen 
lehet ápoló dajkájává, mint ilyent, elveti. 

Református. 



IRODALOM. 

** Megjelent a »Protestáns Pap« című lap 
XVIII-ik évfolyamának 8-ik száma Lágler Sándor és 
Kálmán Dezső szerkesztésében Kölesden, következő tarta-
lommal: Naplemente után Vass Tamástól. — Epilog a 
>Megoldás«-hoz. Széki Ákostól. — Újbori úrvacsora osztás-
kor. Varjas Gábortól. — Hatóságok és adózás. Fejes 
Györgytől. — Egyházi beszéd. Szigethv Dánieltől. — Izsák 
és fiai. Földvári Lászlótól. — Vallásos órák. Ladányitól. 
— Az elválás keserűsége. Kupai Dénestől. — Törvények 
és rendeletek tára. Kund Samutól. — Egyházi tiszti válasz-
tások. — Papválasztások. — Halálozások. — A lapra 
előfizethetni a szerkesztőknél egy évre 4 frttal, félévre 
2 forinttal, negyedévre 1 forinttal. Kaphatók még régibb 
évfolyamokból teljes példányok; a mult évfolyamból azon-
ban az 1., 2., 3-ik számok hiányoznak. 

EGY Ií Á z. 

A felső-baranyai ev. ref. egyházmegye augusztus 
24—25-ik napjain tartotta közgyűlését. Az első napon 
jelen volt Szilágyi Dezső egyházmegyei gondnok is. Dányi 
Gábor esperesi jelentésében az egyházpolitikai törvények 
hatásával foglalkozva, a felekezetnélküliség behozatalát 
rendkívül káros hatásúnak mondotta az egyházra, mert 
Baranyában is, a hol pedig híresek voltak a reformátusok 
hitbuzgóságukról, többen kilépnek az egyház kebeléből 
és felekezetnélküliekké lesznek. E szomorú viszonyokat 
az egyházi terhek nagy mértéke okozza nagy részben. 
Segedelemre van szükség; a baranyai ev. ref. egyházak 
fenmaradása a magyarság érdeke is. Az egyházmegye oly 
értelemben határozott, hogy a konvent figyelme kimerítő 
momerandumban felhívandó a baranyai különös intézke-
dés tárgyát kepező állapotokra s hogy ugyanezen memo-
randumot az egyházmegye küldöttsége a kormány fejének 
és a kultuszminiszternek is bemutassa, a tervezett állam-
segélyezés alkalmával leendő figyelembevétel végett. 

A felekezetnélküliek ellen a következő rendszabályo-
kat hozták: 

Azoktól, a kik felekezetnélküliek lévén, egyházunkat 
megtagadták: 

1. A szent sakramentumok: keresztség és úrvacsora 
megtagadandó s ezek, mint a keresztség tanúi sem szere-
pelhetnek. 

2. A templomokból ugyan ki nem tiltatnak, de csak 
mint vendégek, hol helyet találnak, előbbi helyükre való 
minden igény nélkül foglalhatnak helyet. 

3. Halottjaik felett egyházi funkciót teljesíteni, vagy 
azokra harangoztatni semmi árért sem szabad. (Azokra, 
kik más vallásban születtek s neveltettek, továbbra is 
harangoztatunk). 

4. A temetőbe csak külön kimutatott helyen temet-
kezhetnek. 

5. Iskolás gyermekeik az iskola- és tanítófentartás 
egy gyermekre eső aránylagos összegét tartoznak az egy-
ház pénztárába befizetni. 

Sajnáljuk, hogy e fontos, nehéz kérdéseket vitató 
egyházmegyei gyűlésről a napilapokból meríthetjük csak 
értesüléseinket. A napilapokat az elnök, Szilágyi Dezső 
jelenléte érdekelte csupán s egyik-másik ezek közül a 
kérdések lényegének s a fenyegető sebnek mélységére 
rövidlátása miatt betekinteni nem tud, politikai pártállását 
követve, leplezetlen kárörömmel gáncsoskodik. Mi a bara-
nyai református egyházak s a magyarság sorsa miatt 
aggódunk s a vészharang szomorú, félelmetes szavát 
halljuk a baranyai jajkiáltásban. Bizonynyal megfontolták 
az atyák s az egyház iránti szeretettel, bölcs körültekin-
téssel hozták határozataikat; nem a rontás, hanem az 
építés céljával. Azok között, a felekezetnélküliek között, 
nem annyira a közönyösség miatt megdermedettek, mint 
inkább langy melegek lehetnek sokan, olyanok, a milye-
nekről az írás is tud s a kik ellen a fegyelemnek kemé-
nyebb eszközeivel fellépni talán eredményre vezet. Pál 
apostol is megkérdezi a korinthusbeliektől: >Mit akartok? 
Vesszővel menjek-e hozzátok, vagy szeretettel és lelki 
alázatossággal?!* Krisztus a bölcsességnek, a szeretetnek 
forrása is, mikor tanítványait elbocsátja, azt mondja ne-
kik : »és valaki titeket bé nem fogadand, sem pedig be-
szédeteket meg nem hallgatándja, kimenvén a házból, 
vagy a városból, lábaitoknak porát is verjétek le«, tehát, 
hogy ezekkel minden közösségei tagadjanak meg. A felett 
lehet vitatkozni, hogy nem jobb lett volna-e az egyház-
fegyelmet folytonosan, a mikor erre csak szükség volt és 
szigorú mértékben gyakorolni, de felekezeti, vagy párt-
politikai elfogultsággal kárörvendeni, vagy a levegőégben 
szétfoszló frázisokkal gyógyítani nem lehet. A baj halálos; 
az orvos a kést vette kezébe, hogy kivágja a sebet; a 
betegnek nagy fájdalmai vannak, az orvos is könyezik. 
Adja Isten a gyógyulást, hogy a hálaadás vidámítsa meg 
mindkettőnek szivét. 

Református. 

A VI. szab. kir. városi evang egyházmegye 
f. évi aug. hó 24-én Késmárkon tartott rendes évi köz-
gyűlésében, határozatilag kimondotta, hogy nem oszlik 
fel, nem társul s továbbra is jelen alakjában megmarad. 

A magyarhoni egyet, evang. egyházi gyám-
intézet XXXVII. évi közgyűlése Budapesten, 1897. októ-
ber 17—18. napjain tartatik. Vusárnap, október 17-én. 
Délelőtti 11 órakor magyar istentisztelet. Szónoka: Veres 
József főesperes-lelkész Orosházán. Offertorium az egyete-
mes szeretet adomány javára. Délutáni 3 órakor: a köz-
ponti bizottmány ülése, a II od emeleti tanácsteremben. 
Hétfőn, október 18-án. Délelőtti 9 órakor: évi közgyűlés 
a templomban az alabbi tárgysorozattal. 1. Világi elnökök 
megnyitó beszéde. 2. Egyházi elnök évi jelentése s az 
ennek kapcsán szükséges intézkedések. 3. A szavazat-
szedő bizottság jelentése, a világi és egyházi elnök válasz-
tás eredményéről. 4. Az újon választott elnökök helyfogla-
lása. 5. A német Gusztáv Adolf-egylet adományai. 6. A 
központi bizottmány jelentése, a tőkevagyonnak takarék-
pénztárba elhelyezése felől. 7. A központi bizottmány 



nyilatkozata a német Gusztáv Adolf-egylethez. 8. A bányai 
gyámintézet évi jelentése. 9. A dunáninneni gyámintézet 
évi jelentése. 10. A tiszai gyámintézet évi jelentése. 11. Az 
évi eredménynek összegezve kimutatása 12. A gyáminté-
zet m. évi számadása. Forgalmi kimutatás. Mérleg számla. 
A számvizsgáló bizottság jelentése. 13. A központi bizott-
ság javaslata a segélyösszeg kiosztását illetőleg. 14. A női 
és ifjúsági egyletek működésének méltatása. 15. Jelentés 
az Atzendorfer, Palló-alapítványokról és a liptói misszióról. 
16. Az ünnepi beszéd felett intézkedés. 17. A jövő évi 
közgyűlés helyének kitűzése. 18. Nagyobb összeget alapítók 
emléke. 19 Indítványok. 20. Jegyzőkönyvet hitelesítő 
bizottság kiküldése. A központi bizottmánvi ülésbe és e 
közgyűlésbe a központi bizottmány tagjait, az egyetemes 
közgyűlésen való részvételre pedig az egyetemes tisztvi-
selőket, egyházkerületi gyámintézetek képviselőit a vendég-
látó egyház férfi- és női tagjait, általában pedig gyám-
intézetünk melegkeblű minden pártfogóját és barátját tiszte-
lettel meghívja. Sajó-Kazán és Miskolcon, 1897. augusztus 
20/22-én. Az egyet. ev. egyházi gyámintézet elnöksége: 
Zelenka Pál, egyházi elnök, báró Radvánszky Béla, 
világi elnök. 

Magyarhoni ág. hitv. evangelikus egyházunk 
egyetemes közgyűlését ezennel f. évi október havának 
20-ik napjára d. e. 10 órára Budapestre tűzzük ki. Ezen 
gyűlésre az egyházi alkotmány 148. §. értelmében azon 
egyházi tisztviselőket, kik hivataluknál fogva tagjai az 
egyetemes gyűlésnek és az egyházkerületek által válasz-
tandó küldötteket tisztelettel meghívjuk. A gyűlést meg-
előző napon ú. m. október 19-én este 6 órakor a pesti 
evang. egyház termében értekezlet fog tartatni. Fogadja 
kiváló tiszteletünk kifejezését. — Kelt Budapesten, 1897. 
július 3-án báró Prónay Dezső, egyetemes felügyelő, 
dr. Baltik Frigyes, püspök. 

Az egyetemes gyűlés főbb tárgyai. Egyetemi 
felügyelői jelentés. — Theologiai akadémiai nagy bizottság 
jelentése. — Tanügyi bizottság jelentése. — Közoktatási 
bizottság jelentése. — Egyetemes könyv- és levéltárnok 
jelentése. — Ösztöndíjosztó bizottság jelentése. — Egyete-
mes pénztári számadás. — Pénzügyi bizottság jelentése. 
— Ministeri leirat az országos segélyről való számadás 
tárgyában. — Az ügyrend 52. §. fölsorolt bizottságok 
választása. — A szabályrendeleti bizottság jelentése az 
egyházi nyugdíjintézetről. — A szabályrendeleti bizottság 
jelentése az egyházkerületek szabályrendeleti javaslatairól. 
— Az 1896. évi egyetemes gyűlés jegyzökönyve. — 
Egyházkerületek fölterjesztései. — Indítványok. 

A brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegye 
f. évi augusztus 26-án tartotta gyámintézeti és esperes-
ségi rendes közgyűlését Zajzonban. Ez alkalommal foglalta 
el Molnár Viktor vallás- és közoktatási miniszteri tanácsos 
a közel múltban megválasztott esperességi főfelügyelő, az 
esperességi gyűlésen elnöki székét. A gyűlés egyházi tiszt-
ségeket töltött be, a Baldácsy alapból segélyt kérő folya-
modványokat vizsgálta meg. A vallástan! bizottság jelen-
tése örvendetes haladást, szép egyöntetűséget, általános, 
közérdeklődést konstatált a vallás és egyházi énektanítás 
terén. Több apróbb közgyűlési tárgy elintézése után a 
közgyűlés d. u. 2 órakor véget ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Huszonöt éves lelkészi jubileum. Lélekemelő 

ünnep folyt le folyó hó 22-én a bölcskei egyházközségben. 
Ugyanis e napon ünnepelte a bölcskei ev. ref. egyházközség 
és pedig a politikai községgel kezet fogva Dömötör Lajos 
ref. lelkésznek 25 éves papi jubileumát. Az ünnepség le-
folyása a következő volt: A délelőtti isteni tisztelet végez-
tével — a melyet maga az ünnepelt végezett szép számű és 
díszes hallgatóság elölt, — barátainak, tisztelőinekés hívei-
nek nagy száma gyűlt egybe a parochián, a hol Kurcz 
Béla községi jegyző meleg szavakban tolmácsolta a községi 
lakosoknak az ünnepelt iránt érzett tiszteletét és ennek 
látható jeléül egy díszes kivitelű kelyhet nyújtott át, a mai 
nap jelentőségét kifejező felírással. Ezután az egyháztanács 
jelent meg Deli Gyula rector-tanító vezetése alatt, a ki 
az egyházközség nevében üdvözölte az ünnepelt lelkészt, 
kinek egy pompás kivitelű díszbibliát nyújtott át a mai 
nap emlékére. Végül egyesek, az ünnepeltnek jóbarátai 
és tisztelői fejezték ki szerencsekivánataikat. Lélekemelő 
látvány volt ezen ünnepség lefolyása mindnyájunkra, kik 
ennek szemtanúi voltunk, látva az őszinte tisztelet és 
ragaszkodás önként jövő kifejezését egy oly férfiú iránt, 
a ki 25 éven át kezét az eke szarván tartva, mindig csak 
előre, a kötelesség szántóföldjére tekintett, és a kinek 
soha eszeágában sem volt, hogy ezért csak a legkisebb 
mértékben ünnepeltessék. Adja Isten, hogy a haza, az 
egyház, a társadalom nagyobb és a maga szükebbkörű 
családja javára még igen sokáig működhessék a magasz-
tos hivatás és kötelesség mezején. 

* A kolozsvári ev. ref. theologiai fakultáson 
a jövő 1897/98-ik tanévre a fölvételt a tanári kar f. hó 
21-én tartott gyűlésén ejtette meg. Összesen jelentkezett 
theologus 37, és pedig a régiek közül 18, míg az első 
évre 19, köztük a Királyhágón túlról hat; bölcsészethall-
gató tanárjelölt 60, együtt 97. A fakultás elöljáróságának 
határozatából a theologusok mindnyájan ingyenesen vétet-
tek fel. A bölcsészethallgatók közül a vallás és közokta-
tásügyi kormány által engedélyezett 18 ingyenes helyre 
a tanári kar 18 ifjúra nézve tett javaslatot; 100 frtos 
kedvezményes díjra felvett 20 ifjút, míg 150 frt díj mellett 
10-eL Összesen tehát 86 ifjút: 37 theologust és 49 böí-
csészethallgatót. Hely szűke miatt 11 ifjút volt kénytelen 
kérvényével visszautasítani. A theologia alapvizsgák és 
lelkészképesítő vizsgák szeptember 8 — 10. napjain lesznek, 
A konviktus szeptember 7-én nyílik meg s ugyané naptól 
kezdődnek a beiratások is. 

* Az abauji ev. ref. egyházmegye f. szeptember 
hónap 7. és 8-ik napjain tartja őszi gyűlését Kassán. 

* A betiltott magyar mise. A világ legnagyobb 
zsarnokának, a lelkek felett hatalmaskodó római udvarnak 
merev ellenszegülése, a melylyel a lelki uniformitásból 
kiszabadulni vágyó hazafias törekvésnek aggódó vigyázás-
sal áll ellent, nagy háborúságot okozott a hajdú-doroghi 
görög katholikusok között, nemcsak, hanem minden magyar 



ember lelkében. Augusztus 27-én volt. a mária-pócsi búcsú, 
a melyen régi szokás szerint mindig a hajdú-doroghi pap 
szokot misézni, Újhelyi Andor, a mostani hajdú-doroghi 
lelkész augusztus elején Fircák püspökhöz intézett, folya-
modványában azt kérte, hogy ezen a búcsún az idén tel-
jesen magyar misét mondhasson A püspök azonban Újhelyit, 
a congregatio rituum tilalma alapján kérésével elutasította. 
Köztudomás szerint az újabban már vásár színezettel bíró 
bucsuk bizonyos zavargások nélkül alig múlhatnak el; itt 
a mária-pócsi búcsún is voltak bizonyos tüntetések és 
pedig a magyar nyelv mellett, mert pl. Újhelyi nem volt 
hajlandó másként misézni, csak magyarul és mivel ez 
meg volt tiltva, nem is misézett. Csodálatos félelemmel 
igyekszik megakadályozni Krisztus földi helytartója a nem-
zeti egyházak alakulását; uniformitása az ő sámsoni haja, 
a melytől, ha megszabadul a világ, elerőtlenedik a nagy 
test; be is kell következni annak az időnek, a mikor min-
den ember értelmesen, a maga nyelvén óhajtja imádni 
istenét s akkor az apostol szava: a gyülekezetben inkább 
szólok egy szót értelemmel, mint százat értelem nélkül, 
mint egy hatalmasan zugó szél, megdönti azt. a trónt, a 
melyet a középkor tudatlanságán építettek s a melyen a 
világ legnagyobb zsarnoka igazgatta a világot. A hajdú-
doroghiakat nem mint keresztyéneket üdvözüljük, mert a 
bucsújárók nem a Kriszius igazságainak követői, hanem 
mint magyarokat, a kiknek már értelem is kell az isten-
tiszteleten s a kik, ha a magyar bibliát, olvassák, bizony-
nyal a bucsújárásról és a miséről is másként gondolkoz-
nak, mint eddig. 

* A pápa vagyona. A Financial Advertiser jelen-
tése szerint XIII. Leó pápa a minap 600,000 lírát helyezett 
el ismét az angol bankban. Az az összeg, a mely mint 
a pápa magánvagyona, az angol bankban letétbe van 
helyezve, már sok millióra rug. A pápa készpénzének egy 
napi kamatai is felérnek egy vagyonnal. Szegény fogoly, 
a kinek rabsága miatt sirnak, keseregnek az ultramon-
tánok. Persze szabadság kellene még ehhez a sok vagyon-
hoz olyan, hogy azt cselekedhessék a mit akar; királyokat 
tehessen földönfutóvá és kanossai jeleneteket rendezhessen 
az engedetleneknek ; szabadság a teljhatalmú uralkodásban, 
a szolgaság terjesztésére. 

* Concordia discors. Thúry Etele úr felvilágosítá-
sának azon pontja, mely szerint, az ő cikkére tett máso-
dik megjegyzésem »magától elesik«, — mert ő a címben 
is a formula Concordiaet aláírt papokról beszélt, — egyene-
sen kötelességemmé teszi, hogy mind T. E. urat, mind 
a t. olvasókat meggyőzzem arról, hogy az én megjegyzé-
sem egyátalában nem esendő és nem alaptalan. T. E. úr 
ugyanis a címben nem »a formula Concordiaet*, hanem 
»a Concordiát* aláírt papokról beszél; hogy pedig T. E. 
úrnak, cikke írásakor, fogalma, sőt sejtelme sem volt 
arról, hogy a szóbanforgó magyar hitvallás (melyet az 
aláírók Concordiának neveznek) a F. C. egyszerű fordí-
tása. az cikkének három pontjából is kitűnik. Először: 
a hitvallás elkészültét 1596-ra leszi, holott a F. C. 1577-ben 
jelent meg. Másodszor: A hitvallás szerzőjének Reczes 

János seniort tartja. Harmadszor: A hitvallás ismertetését 
egy más alkalomra ígéri; hololt, ha tudta volna, hogy 
ez a hitvallás az általánosan ösmert F. C. fordítása, ezt 
az ígéretet egyáltalában nem tette volna. Őszintén sajná-
lom, hogy mindezeket így el kellett mondanom, de T. E. 
úr egyenesen provokált reá. R. IC 

* Az ó-katholikusok a coelihatusnak bizonyos felté-
telekhez kötött eltörlésével tiszteletreméltó lépéssel halad-
nak a közerkölcsiség útján. A papok nősülése csak enge-
délylyel történhetik, a mit az ordinálás után hat eszten-
dővel a püspök, vagy a zsinati elnökség adhat meg. Ter-
mészetes, hogy az ultramontánok, a kik a coelibatusban 
az ők tökéletes ártatlanságuknak bizonyságát látják, vagy 
legalább hirdetik a világ előtt, az ó-katholikusok ellen 
a coelibatus eltörléséből ama régi vádat kovácsolják, hogy 
papi ember csak a testiség vágyai által rabul ejtve hagy-
hatja ott az egyházat. 

* A new-yorki magyar ev. ref. egyház egyik 
leányegyháza, Passaic, tiszt. Demeter B. ottani lelkész lelkes 
közreműködése folytán szép adományhoz jutott. Ugyanis 
az oltani angol ref. egyház egyik tagja, Hugesch neve-
zetű nagyon gazdag amerikai polgár, ref. egyházunknak 
egy háromezer frtos telket ajándékozott oly célból, hogy 
azon templomot épílsenek. Ez is egyik szép jele az angol 
reformátusok között uralkodó hitbuzgóságnak, mely már 
több ízben nyilatkozott Amerikába szakadt magyar ref. 
testvéreink iránt. 

* A németországi egyházi élet élénkségét mutatja 
az a kimutatás, a mely az 1896-ik évről az egyházi 
célokra szánt adományokat, közli. E kimutatás szerint 
protestáns egyházközségek részére 1,250,000 márka, intéze-
tek, jótékony társaságok és alapítványok céljára pedig 
2,600,000 márka folyt be; katholikus templomok és 
parochiák javára 2,400.000 márka, intézetek és társula-
tok céljára pedig 344,000 márka volt az év folyamán 
egybegyűlt adomány. 

* A bajor lelkészeknek kötelességük, hogy egész 
ötven éves korukig minden öt esztendőben az egyházi 
főtanácsnak két alkalmi praedikációt adjanak be megbi-
rálásra. Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy a felsőbb 
hatóság ellenőrizhesse a lelkészeket, tudja róluk, hogy 
mit tanítanak a szószékről, e fontos tisztüket miként töltik 
be. így egyfelől hitelvi szempontból ellenőrzés alatt álla-
nak, másfelől a felsőbb hatóság megismeri a lelkészek 
képzettségét s alkalomadtán, ha jutalmazásról van szó, 
tudja, hogy ki méltó a jutalmazásra. 

* Sajtóhibaigazítás. »A nevelés kérdése az angol 
törvényhozásban« című, s lapunk mult 35-ik számában 
megjelent cikkbe egy értelemzavaró sajtóhiba csúszott be, 
mely oly színben tünteti fel az angol parlamentet, mintha 
neki a középkorban, a saját ügyes-bajos dolgai mellett, 
ideje lett volna a mi ügyeinkről is intézkedni. Hogy ennek 
eleje vétessék: Lapunk nevezett számában, az 549-ik lap 
baloldali hasábjának nyolcadik sorában »a Királyhágón 
belül« kitétel helyett »a királyságon belül« olvasandó. 



P á l y á z a t 
ev. ref. g imnáz iumi val lástani kéz ikönyvekre . 

A tiszántúli egyházkerület a gimnáziumi VII. és 
VIII. osztályok számára irandó vallástani kézikönyvekre 
1895. évben meghirdetett pályázat folytán beadott pálya-
müveket a közlött bírálatok alapján el nem fogadván, 
azokra a pályázat kihirdetését újonnan elrendelte. 

Ehhez képest ismét pályázat hirdettetik a következő 
vallástani kézikönyvekre. 

I. A VII. gimn. osztály tanulóinak használatára 
irandó egy összehasonlító vallástan vagy vallástörténet. 
Ebben a tananyag következő részei tárgyalandók- 1. A 
vallástörténet fogalma. 2. A vallás előállásának oka. 3. A 
vallás külső nyilvánulása. 4. A vallások osztályzása. I. Rész. 
A természeti valiásók. 5. Az emberiség ős vallása. 6. Az 
ausztráliaiak vallása. 7. A polinesiaiak vallása 8. A 
Samanismus. 9. A fetieismus. 10. Az indiánok vallása. 
11. Mexikó és Peru ős lakóinak vallása. 12. A sinaiak 
vallása 13. A finnek és magyarok ős vallása. 14. Az árja 
nyelvcsalád ős vallása. 15. A brahmanismus. 16. A budd-
hismus. 17. Zoroaster vallása. 18. A kelták ős vallása. 
19. A germánok ős vallása. 20. A szlávok ős vallása. 
21. A görögök ős vallása. 22. Az egyptomiak ős vallása. 
23. A rómaiak ős vallása. 24. A babyloniak és asszirok 
ős vallása. 25. A phoeniciaiak ős vallása. II. Rész kije-
lentett vallások. 26. A zsidók vallása. 27. A keresztyén 
vallás. Függelék. Muhamed vallása. 

A kézikönyv 4—41/,, nyomtatott ív terjedelemmel bírhat. 
II. A VIII. gimnáziumi osztály tanulóinak hasz-

nálatára irandó: Magyar protestáns egyháztörténelem 
tekintettel a prot. egyházjogi fejlődésre. Ebben az anyag-
nak következő részei tárgyalandók: Bevezetés: 1. A refor-
máció útjainak egyengetése hazánkban. 2. A magyar prot. 
egyház történelmének felosztása. 

Első korszak. A reformáció elterjedése, megszilár-
dulása és tetőpontra jutása. 3. A reformáció behozatala, 
annak terjesztői, pártfogói hazánkban a mohácsi vész 
előtt. 4. A reformáció elnyomására tett intézkedések a 
mohácsi vész előtt. 5. A mohácsi vész hatása. 6. A refor-
máció terjesztői a mohácsi vész után. 7. A reformáció 
pártfogói a mohácsi vész után. 8. A reformáció küzdelme 
és hódítása a mohácsi vész után, II. Ferdinánd haláláig. 
9. A protestantismus külállapotja Miksa uralkodása alatt 
1564—1576. 10. A reformáció híveinek lutheránus és 
kálvinista egyházakká alakulása. 11. Az unitárius egyház 
keletkezése. 12. A prot. egyház külállapotja Rudolf alatt 
Bocskai felkeléseig 1576—1604. 13. Bocskai István felke-
lése, a bécsi béke s az 1608-iki országgyűlési. 14. A refor-
máció híveinek társasági szervezkedése, templomok, lel-
készek, iskolák. 15. Esperesek és superintendensek válasz-
tása. Egyházkerületek. 16. Nevezetesebb zsinatok 1608-ig. 
17. Biblia fordítások, hitvallások, káték, szertartásos és 
énekes könyvek s nyomdák. 18. A prot. egyház állapotja 
II. Mátyás uralkodása alatt 1608—1619. 

BORNYÁN6ZKY VIKTOR KÖ 

Második korszak. Az elnyomatás kora. 19. A prot. 
egyház külállapotja II. Ferdinánd alatt. 20. A protestánsok 
állapotja III. Ferdinánd alatt. 21. A prot. egyház álla-
potja I. Lipót első éveiben. 22. A magyar prot. egyház 
keserves évtizede. 23. A soproni és pozsonyi országgyűlé-
sek. 24. A protestánsok állapotja Lipót uralkodásának utolsó 
másfél évtizedében. Explanatio Leopoldina. 25. A kuruc 
háború hatása a protestáns egyházra s I. József uralko-
dása. 26. A magyar prot. egyház beléletében előfordult 
főbb mozzanatok a második korszakban. 27. Kitűnő magyar 
protesfáns hittudósok a XVII. században. 28. A protestáns 
egyház állapotja III. Károly uralkodása alatt. 29. Mária 
Terézia uralkodása. 

Harmadik korszak. Az üdülés kora. 30. II. József 
uralkodása, a türelmi rendelet s iskolaügyi reformok 31. A 
protestáns irodalom egyházkormányzat körében előjövő 
főbb mozzanatok a harmadik korszak alatt. 32. II. Lipót, 
A 1790/91 : XXVI. t.-c. Budai Zsinat. Sinay per. 33 A 
A protestáns egyház áilapotja I. Ferenc uralkodása kez-
detétől, vagyis 1792—1825-ig. 34. I. Ferenc uralkodásá-
nak utolsó évtizede. 35. V. Ferdinánd uralkodása. A vegyes 
házasságok, az 1843/44 és 1847/48-iki vallásügyi törvény-
cikkek. 36. A prot. egyház beléletében előfordult főbb 
mozzanatok V. Ferdinánd uralkodása alatt. 37. A protes-
táns egyház az önkényuralom alatt 1849—60. A pátens-
ügy. 38. A prot. egyház az üjább időkig. 39. Unió kísér-
lete a két prot. felekezet közt. 

E kézi könyv terjedelme 5—572 ívben van meg-
állapítva. 

E kézi könyvek kidolgozására nézve megjegyzendő: 
1-ször, hogy a pályázati hirdetményben felsorolt pontoza-
tok az íróknak tulajdonképen csak tájékoztatásul szol-
gálnak, de azokhoz feltétlenül, egész merevséggel, az író 
egyéniségének teljes feláldozásával ragaszkodni nem kell; 
2-szor, hogy a vallástanítás célja a növendékekkel a val-
lásra, az egyházra és annak intézményeire vonatkozó 
ismereteket közölni s bennök a vallásos érzelmeket egy-
házunk hitelve szerint a szentírás, mint Isten igéje alap-
ján éleszteni és ápolni, hogy szivökben a vallás és egyház 
iránti hü szeretet állandóan meghonosuljon s erkölcsisé-
gük, lelkületük s általában egész jellemök ref. vallásunk 
szerint idomuljon. 

A pályadíj — mindenik munkánál — nyomtatott 
ívenkint ötven forint, azaz 50 forint. Csupán általános 
becsű munkának adatik ki az első kiadásért, később kö-
vetkezhető kiadásnál újabb egyezkedésnek lesz helye. 

Az idegen kézzel, tisztán és olvashatóan lemásolt 
s a szerző nevét rejtő jeligés levéllel ellátott pályaművek 
az 1898. évi május hó 1-sö napjára a tiszántúli ev. ref. 
püspöki hivatalhoz küldendők. 

Csupán ev. ref. szerzők pályázhatnak. 
Debrecenben, 1897. augusztus hó 7-ik napján. 

Joó István, 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 

gimnáziumainak felügyelője. 

VNYOMDÁJA BUDAPK8TKN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség1: 
XX. kerület, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 

eimzendök. 
Kiadtf-hivatal : 

Hornyáns»ky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d i jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára íiO kr. 

Presbyteriumaink és a lelki gondozás. 
Egyházi törvényeink, valamint egyházunk 

történeti múltja presbyteriumainknak kiváló sze-
repet jelölnek ki a gyülekezetek lelki gondozá-
sában. A presbyterium teendői a református egy-
házi törvény 27. §-a szerint: 

1. J>AZ egész egyházközség vallásos és erkölcsi 
életére gondosan felvigyázni s a vallásosság és köz-
erkölcsiség hanyatlását mind egyeseknél, mind 
családoknál célszerű egyházi intézkedésekkel 
erélyesen meggátolni; ennélfogva a törvény értel-
mében az egyház fegyelmet gyakorolni. 

2. Őrködni a felett, hogy a templomi isteni 
tiszteletek, mint szinte a keresztelósek, úrvacsora-
osztás, konfirmációk, esketések, temetések s 
bármi egyházi ünnepélyek alkalmával az egyház-
község tagjai részéről mindenek egyházi törvé-
nyeink szerint díszesen ós jórenddel történje-
nek stb. 

3. Felügyelni arra, hogy a vasárnapot és 
saját ünnepeinket az egyházközségi tagok híven és 
illendően megtartsák. 

4. Felvigyázzon arra, hogy az iskolaköteles 
gyermekek oktatás nélkül ne maradjanak s hogy 
az egyházközség iskoláiban mind általában a 
közoktatás, mind különösen a vallásos erkölcsi 
nevelés folytonosan jó karban legyen s az iskolák 
törvényes szabadsága és egyházunk érdekei semmi 
sérelmet ne szenvedjenek, s ha szenvednek, az 
idejében a maga útján orvosoltassék. 

5. Az egyházközség mindenféle vagyoni 
ügyeire vona tkozóiaga kellő gondviselés és ideje 
korán való célszerű intézkedés stb. 

6. A harangozásra való felügyelet stb. 
7. Az egyházközségi tehetetlen szegényekről, 

árvákrólnyomorultakról való gondoskodás. 
8. Az egyházi felsőbb hatóságok jogórvényes 

határozatait végrehajtani. 
9. Az egyházközséget az egyházi ós polgári 

hatóságokkal szemben a presbyterium elnöksége 
képviseli. 

10. Az egyházközségi tisztviselőket a lelkész, 
gondnok ós a presbyterek kivételével, a presby-
terium választja. 

11. Szavaz a felsőbb egyházi képviseleti 
testületek és hatóságok mindazon tagjaira és 
tisztviselőire, kiknek választása az egyházközsé-
gek jogai közé tartozik«:. 

íme a presbyteriumok kötelességei a gyü-
lekezetek lelki gondozásában az egyházi törvény 
rendelkezései szerint. 

Hasonló, sőt még szélesebb körű szerepet 
vittek presbyteriumaink a lelki gondozás terén 
a régi időben. Egyik jelenkori református egyház-
történésznél a régi kálvinista egyháztanácsoknak 
a lelkiekben való munkálkodásáról a következő-
ket olvasom: 

»I:Ia a francia, skót, angol, holland, svájci, 
német és amerikai református egyházak törté-
netét tüzetesen vizsgáljuk, mindenütt azt talál-
juk, hogy a presbyteriumok a gyermekágyas sze-
gény nőket élelemmel ós más szükségesekkel 
ellátták, s ha az anya beteges volt vagy elhalt, 
gyermeke gondját a Jézus nevében felvették. A mun-
kás szülők gyermekeire felügyeltek, azokat vasár-
napi iskolába gyűjtötték (Weselben már 1575-ben). 
Az árvákat hívő emberekhez adták. A fiúkat derék 
és jóravaló mesteremberekhez, a leányokat szin-
tén kegyes családoknál helyezték el, a hol Isten-
félelmet ós »okos háztartás«-t tanulhattak, hogy 
majdan a saját háztartásukat jól vezethessék. 
A gyermekeket nem csupán írni, olvasni, szá-
molni, énekelni, szentírási mondásokra ós kátéra 
tanították meg, hanem konfirmáltatásuk után is 
szorgalmasan katekizálták, otthon a presbyterek, 
templomban a lelkész és a kántor. A keresz-
tyén ifjakat a presbyterek vagy a lelkészek saját 
házukhoz időnként összegyűjtötték, a leányokat pedig 
a lelkészek vagy az elöljárók nejei hívták össze ós 
együttesen Szentírást olvastak, énekeltek, társalog-



tak és dolgoztak. Az útra kelt ifjakról, a lelki gon-
dozás tovább folytatására, magaviseletükre való 
felügyelet, templomba való járásuk és úrvacso 
rálásuk ellenőrzése végett úgy gondoskodott a 
presbyterium, hogy ajánló leveleket adott nekik 
tisztességes szállásokra. A jóravaló árva hajado-
noknak helyet szerzett tisztes családoknál s folyton 
figyelemmel kísérte őket. A gyámkodást még 
akkor is folytatta fölöttük, ha idegen helyre köl-
töztek. Vagyonkájukra felügyelt és új lakóhelyük-
nek lelkészével és presbyteriumával ügyökben 
folyton levelezett. Eljegyzésükkor atyai tanácso-
kat adott nekik, szerződésüket egyházi tanuk 
előtt kötötték meg, az eljegyzéseket külön könyvbe 
vezették be. A szegény lányokat maga a presbyte-
rium házasította ki. A szegény sorsú kezdő mester-
embereket ellátta a szükséges szerszámokkal. A 
munkanélkülieknek munkát szerzett, számukra 
lakásról, orvosról, gyógyszerekről gondoskodott. 
Felügyelet alá vette az iszákosokat, játékosokat, mula-
tókat és őket megtéríteni igyekezett. A presbyterium 
bűnbánati, böjtölő- ós ima-napokat tűzött ki, úgy-
szintén hálaadó napokat Isten nagy és csudás 
dolgairól való megemlékezés végett. Jó könyveket 
és olvasmányokat nyomatott és osztott ki; a szegé-
nyeknek ABC-ket, egyéb iskolai könyveket, bib-
liákat, kátékat, énekeskönyveket és más építő 
könyveket ajándékozott. Különösen fölvette a 
presbyterium a foglyok gondját. Ellátta őket pénzzel, 
élelmi szerekkel, jó könyvekkel; fölkereste őket 
a gályákon, a börtönökben, ós a zárdák celláiban. 
Családjaikról gondoskodtak, kiszabadulásukkor 
jó szándékaikban megerősítették, munkát szerez-
tek nekik és nem szűntek meg érettök könyö-
rögni . . . A szenvedők, ügyefogyottak számára 
mentő-intézeteket állítottak, Jézusnak ama mon-
dása alapján, hogy a ki egy kis gyermek gond-
ját felveszi, az őt magát veszi fel, az ilyen háza-
kat hol ))Isten-házá«-nak, hol x>szeretet-ház«-nak, 
hol )>presbyteri-ház«-nak nevezték s járvány és 
ragályos betegségek idején kórháznak, háborús 
és ínséges világban szegények házának, az ott 
ápolt gyermekekről árvaháznak, a tehetetlenekről 
menedékháznak használták. Egy szóval nincs az élet 
ben olyan helyzet, állapot ós életkor, a melyben 
a presbyteriumok szóval és tettel védőlegóseme 
lőleg ne állottak volna gyülekezetük tagjai mellé.« 
(Dr. Tollin). 

íme a régi presbyteriumok képe a refor-
mátus egyházban! 

És nézze meg valaki ma a presbyteriumo-
kat a tényleges valóságban, vájjon megtalálja-e 
működésűkben, intézkedéseikben, végzéseikben 
a lelki gondozás, az erkölcsi védelem és emelés 
ama dicső vonásait, melyekkel a régi presbyte-
riumok ékeskedtek? Vájjon a szavazás, admi-

nisztrálás és vagyonkezelés külső tényei mellett 
él-e presbyteriumainkban az erkölcsi mentés és 
építés sokkal magasztosabb ós sokkal nehezebb 
tuda ta? Sajnos, hogy nem. Sajnos, hogy egyházi 
tanácsainkban épen a lelki, a valláserkölcsi ügyek-
ről való gondoskodás és tanácskozás a legrit-
kább. így aztán ne csudálkozzunk azon, ha egyik 
gyülekezetünkben a szektákra bomlás, másikban 
a felekezetnólkülisógbe menekülés, harmadikban 
a pápistaság tévelyeibe való visszaesés szomorú 
jelenségeivel találkozunk. A mely egyházközség-
ben a presbyterium megszűnik valláserkölcsi tes-
tület lenni, ott a keresztyén valláserkölcsi élet 
is sorvadásnak indul s a lelkész egymaga a leg-
nagyobb erőfeszítéssel sem képes a gyülekezet er-
kölcsi életét épségben tartani és virágzásra juttatni. 

Ha virágzó egyházi és valláserkölcsi életet 
akarunk teremteni, akkor első és főgondunk le-
gyen visszaállítani a presbyteriumok tényleges 
működését a gyülekezet lelki életében, úgy a mint 
azt régi egyh ázi életünk tényleg gyakorolta s a 
mint tételes egyházi törvényünk ma is rendeli. 
Ha a presbyteriumot alkotó 8—10 — 20, 40—80 
ember minden egyházközségünkben talpra áll s 
komolyan szivére veszi az egyházi és valláser-
kölcsi regeneratio ügyét : akkor nagyon hamar 
bekövetkezik az az egyházi megujulás, melyet a 
jelenkori sivár tapasztalatok és aggasztó válság 
oly felette kívánatossá, sőt szükségessé tesznek. 

Sz. F. 

I S K O L A Ü G Y . 
Tankönyvirásunk egyházi jellege. 
Bámulatos az a közöny, melylyel protestáns egyházi 

és tanférfiaink már több mint egy év óta hallgatással 
tűrik dr. Gzirbusz Géza nagykárolyi piarista paptanár 
merényletét, melyet a protestantismus és a tudomány 
ellen elkövet, midőn Balbi olasz jezsuita »Egyetemes föld-
rajzát« irodalmunkba átültetvén, annak II. kötetében s 
különösen Amerikára vonatkozó kultúrpolitikai részében, 
vakmerően becsmérli sőt tagadja a protestantismus és a 
germán népek faj fen tartó s államalkotó erejét s e tekin-
tetben egyedül üdvözítőnek a romanismust és katholicis-
must hirdeti. 

Maga a fércmunka ez alkalommal csak annyiban 
érdekel bennünket, a mennyiben bizonyságul szolgál arra 
nézve, hogy mire képes a pápista elfogultság, mely még 
mindig arra törekszik, hogy a tudományt önző céljaira 
felhasználja; továbbá bizonyságul szolgál arra nézve is, 
hogy egyáltalában nem felesleges, sőt nagyon is szükséges, 
ha minden téren, tehát a tankönyvirodalom terén is, meg-
óvjuk a protestantismus, közelebbről ev. ref. egyházunk 
jól felfogott érdekeit. 



Az általános tanügyi célon kívül ama nemkevésbbé 
fontos érdek is vezérelt engemet, midőn » Földrajz a gim-
náziumok számára. I. Pozsony. Stampfel. 1896« című 
tankönyvemet közrebocsátottam. Sajnos, müvem, bár bíráló 
elismerte, hogy módszer tekintetében az eddigi hasonló 
könyveknek fölötte áll, mint »Tájékozás stb«. című ira-
tomban kimutattam, mellékes kérdések ürügye alatt álla-
milag engedélyezve nem lőn. Nem bizony mert a bíráló 
azonkívül, hogy szab. fővárosi tankönyvíró, még bigott 
pápista is. Hát hogyan engedhette volna meg azt, hogy 
oly tankönyv engedélyeztessék, melyet vidéki és kálvinista 
tanár írt, a ki épenséggel arra az igazságra fektettem 
a súlyt, hogy a protestantismusnak minő kedvező hatása 
volt és van a szellemi és anyagi műveltségre a germán 
népeknél, ellentétben a róm. katholicismus káros befolyásá-
val a román fajú népekre! 

De ha helyzetemmel és vallásommal rászolgáltam 
is a buzgó róm. katholikus és fővárosi tankönyvíró erő-
szaktételére, nem látom be, hogy rászolgáltam volna arra, 
hogy miután már a mult tanévben könyvemet a felekezeti 
főhatóság engedélyével saját intézetünkben sikerrel hasz-
náltam. annak további használatától épen az ev. ref. közép-
iskolai felügyelő által, úgyszólva, mintegy elüttessem. Mert 
mi egyébnek lehet minősíteni azt, hogy midőn tanárkarunk 
belátva igazaimat, kérelmezé a könyv további használatra 
engedélyezését: az igen t. felügyelő úr egyszerűen napi-
rendre tér fölötte azon kényelmes kijelentéssel, hogy ne 
bolygassuk a kérdést, mert az államsegélyes gimnáziumunkra 
»felette kénves« természetű. 

Hát odáig jutottunk államsegélyes gimnáziumainkkal, 
hogy azokban még a tankönyvek tekintetében sem mer-
hetjük fennen hangoztatott lelkiismeretbeli szabadságunkat 
s autonomikus jogainkat érvényesíteni? Hát az ev. ref. 
középiskolai felügyelőnek, az autonomiánkon kívül eső 
intézkedések szentesítésével ellenkezőleg, nem az volna-e 
legfőbb hivatása, hogy érdekeinknek minden téren, tehát 
a tankönyvirodalom terén is a leghívebb őre legyen ? 

Lám, r. katholikus atyánkfia^, bár egyebekben külön-
bözzenek, a célra nézve mindig egyek. Ennek köszönhetik 
különösen az ő nagy erejüket, melynek nyilvánulását min-
denütt, még a tisztán országos, állami intézményeknél is 
tapasztaljuk. Nem egyszer olvastuk lapjaink hasábjain 
a panaszt, hogy állami középiskolákban a róm. katholikus 
hitoktató rendszeresítve van, a mienk nincs. A váci orsz. 
siketnéma intézetben a tantermekben található kereszteken 
s szentképeken kívül még a növendékek hálószobájában 
is ott a kereszt, azonkívül, hogy a házi kápolna s a ren-
des hitoktató (franciskánus) az egyedül üdvözítő egyházé. 
A budapesti orsz. vakok intézetének még igazgatója is 
róm. katholikus pap (piarista), tanítónői pedig apácák. A 
váci orsz. fegyintézet szép kápolnája csak a domináló 
egyháznak áll rendelkezésére, a mi egyházunk lelkészének 
pedig csak egy teremben kell meghúzódnia a maga Isten-
dicsőítésével. Még a bolondok orsz. házában (Angyalföld) 
is ott az apácák, mint ápolónők. Némely orsz. intézetekbe 
és hivatalokba még talán szolgának is csak elvétve és 

protekcióval juthat a protestáns ember. Mindig és min-
denütt dominál még most is, az egyedül üdvözítő egyház, 
nincs az a tér, nincs az az eszköz, melyet hatalma gya-
rapítására föl ne használna. Vele szemben, ki minden 
jogot és igazságot, a maga részére követel, elnézésnek 
és kíméletnek, különösen cardinális kérdésekben, helye 
nincs. Avagy a tankönyvek kérdése iskoláinkban nem 
sarkalatos kérdés-e? 

Ama sajnálatos jelenségnek, hogy alig találunk álla-
milag engedélyezett protestáns és különösen ev. ref. közép-
iskolai tankönyvet, főoka a hatalmas róm. katholikus reakción 
kívül mindenesetre önmagunkban, szervezetlenségünkben, 
összenemtartásunkban, nemtörődésünkben stb. keresendő. 
A református tanárral, ha túlbuzgóságában tankönyvírásra 
vetemedik, először nem törődnek saját felekezeti tiszttár-
sai, kiknek egyrésze különben sok-sok ok folytán mahol-
nap idegenné lesz saját honában; továbbá nem törődik 
vele egyházi sajtónk, mely sokszor sokkal haszontalanabb 
dolgokra pazarolja erejét és tehetségét; azután nem törő-
dik vele maga az egyház sem, mely annálfogva úgyszól-
ván kiszolgáltatja emberét a mások önkényének; végre 
ennyi pártfogás után mit várjon a szegény református 
tanár tankönyve ügyében attól a hatalmas katholikus 
propagandától, mely fogva tartja Magyarországon az állami 
intéző köröket. 

Vegyük szivünkre -ezeket. Egy kis jóakarattal és 
igyekezettel sokat segíthetünk tankönyvírásunk mostoha 
sorsán. Ott van az egyetemes tanügyi bizottságunk. Szer-
vezzen az egyház tankönyvbiráló bizottságot, mozdítsa 
elő az érdemes tankönyvek használatát, ösztönözze és 
segélje szakembereinket jó tankönyvek írására. Ha az 
iskolák az egyház veteményes kertjei, az elvetett magvak 
az egyháznak fognak hasznos gyümölcsöket teremni. 

Államsegélyes intézeteinkkel pedig ne legyünk álsze-
mérmesek. Mondjuk ki kálvinista őszinteséggel, hogy ha 
kapunk valamit az államtól, csak annak egyrészét kapjuk, 
a mit kapni tartozunk. Elveink, jog- és kötelességérzetünk 
avatták egyházunkat a magyar nemzet és állam fentartó 
faktorává, ez legyen továbbra is öntudatunk, büszkesé-
günk. Egyetértés s mi erősségünk! 

Kisújszállás, 1897. szept. 5. 
Bodnár Lajos, 

ev. ref. főgimnáziumi tanár. 

Lelkészképzés Amerikában. 
Az amerikai protestáns egyházak életében is tapasz-

talhatók a megváltozott körülményekhez való alkalmaz-
kodási törekvések épen úgy, mint a hogy a r. katholikus 
egyház beléletében megnyilatkozó forrongás tünetei sejte-
tik ciZt cl lassú folyamatot, melyen át a vallási eszme 
használása tör utat magának. De még ez utóbbi főleg az 
egyház alapszervezete s a vallásos hit nagy tételei körül 
alakul ki, addig a protestáns egyházak életkérdései az 
igazság gyakorlati megvalósulásának eszközei körül fo-
rognak. 



Első ezek közt a lelkészképzés ügye Az ország-
szerte mutatkozó hiány, alkalmas egyházi erőkben, úgy 
a mennyiséget, mint a minőséget illetőleg, egy idő óta 
el nem tagadható. Az amerikai ifjúnak a rendkívül kifej-
tett üzleti élet ezer alkalmat kínál ismereteinek jobb anyagi 
gyümölcsöztetésére, mint az a lelkészi pályán volna vár-
ható. Ezek az életpályák és foglalkozási körök aztán te-
mérdekszerüleg elvonják, magukhoz ragadják a kiválóbb 
tehetségeket, melyek minden körülmények között díszévé 
válnának az egyháznak. Pedig a theologiai intézetek újab-
ban nemcsak jelentékenyen megszaporodtak, de fölszerelés 
és tanerők tekintetében is bátran versenyezhetnek a világ 
legelső hasonnemü intézeteivel, a számuk meszsze meg-
haladja például Angliát, hol a nagy angol egyház 20.000 
lelkészét nem több, mint 25, többnyire igen kicsiny pap-
nevelő intézet képezi ki hivatására, azonkívül lelkészképző 
intézetekkel bírnak a presbyteri és skót episcopális egy-
házak, ellenben nem rendelkeznek ilyenekkel a methodis-
ták és congregat.ionalisták. 

Más kérdés ismét az, vájjon a jogos kritika beér-
heti-e azokkal az eredményekkel, melyeket a lelkészképzés 
terén az amerikai semináriumok felmutathatnak? A semi-
náriumok rendeltetése sokban eltér egy főiskoláétól, azok 
nemcsak egy bizonyos számú tudományosság elsajátítá-
sára szolgáló tanintézetek, hanem olyanok, melyeknek 
célja az elsajátított tudomány használatára is beoktatni 
növendékeiket s beléjök lehelni azt a lelkesedést, mely a 
keresztény »gaudium certaminis« alapja. 

Ebből foly az a követelmény, hogy ily intézetek-
nek emberélet s az emberi természet és tapasztalat köze-
pette, tehát épen mint az orvosi egyetemeknek, lehetőleg 
vagy városokban vagy azok közelében kellene elhelyezve 
lenniök. Semmi sem árt jobban a seminariumi oktatás 
szellemének, mint a sckolastikus maradiság látszata. Épen 
azért legalább is két kathedra, az egyházi szónoklat és 
a pastoralis theologia kathedrája olyan, melyeknek betöl-
tőitől joggal el lehet várni, hogy a külvilágban is bizo-
nyos sikereket értek legyen el szakmájukban. 

Át van hatva ezen szükség felismerésétől mondhatni 
mindenki, a ki Amerikában a kérdés felől gondolkozik, 
hogy a lelkészoktatás rendszerébe a társadalmi aktuálitás 
és az élet közvetlenebb felfogása bizonyos elemeit vigyék 
bele, e végre több oldalról az úgynevezett »dakatúng 
school«-ok meghonosítását sürgetik, melyekben minden 
tanuló részvétele kötelező legyen, s hol hétről-hétre nyil-
vánosan szavakba öltöztethessék gondolataikat, felolvasá-
sokat tarthassanak a kor kérdéseiről s magyarázatot 
adhassanak hitök felől. Ez azonban nem elég ; kívánják 
az oktatásnak természettudományi irányban való kiegé-
szítését is, nem annyira a részletekben, mert hiszen erre 
nincs idő, mint inkább elveiben, bölcseletében, alkal-
mazásában. Ellenben hangok emelkednek a zsidó nyelv 
facultativvá tétele mellett is csupán azok számára, a kik 
arra különös hajlamot éreznek magokban. Bizonyos az, 
hogy a zsidó-nyelv az amerikai theologian is aránytalan 

időt rabol el, 20 —30%-át az óráknak többnyire ered-
ménytelenül. 

Egy további követelmény gyanánt állítják fel újab-
ban, hogy minden ifjú theologus fölszentelése után három 
évet köteles legyen missziói működésben vagy valamely 
lelkész oldala mellett tölteni el, s öt év eltelte előtt ne 
engedjék meg neki a házasságra lépést. 

A szent beszéd az igazságnak egyéniségünkön át 
való közlése, tehát az »artieulus stantis aut cedentis eccle-
siae«. Ha tehát nem csekély is azok száma, kik szeret-
nék az idejét múltnak tekinteni, de tény az, mindezek 
ellenében is, hogy míg az embereknek élő lelkiismeretük 
lesz, annak fölébresztésére a legrövidebb út a személyes 
érintkezésen át vezet. Csakhogy az amerikai egyházi szó-
noklatban hiányzik a bátor, őszinte és nvilt szókimondás. 
Okát ennek abban vélik megtalálni, hogy a lelkész nem 
oly független, mint az angol egyházban, hanem minden 
vagyonában az egyház tagjaitól függ. Az angol patrona-
tus és fizetési rendszer ezzel szemben bámulatos ered-
ményeket mutathat fel, épen azért, mivel több bátorságot 
enged a bűn támadására. A vallástalanságot nemcsak kár-
hoztatja, de rá is mer mutatni, konkrét példákban s régi 
jó szentírásbeli nevökön meri nevezni. Nem úgy az ame-
rikai lelkész, a kit a társadalmi kötelékek szorosan fűz-
nek híveihez, s a benső viszony, melyben azokhoz áll, 
kik fenntartják és megválasztják, a törekvései, hogy iga-
zolja a megválasztásához fűzött reményeket, eltérítik attól, 
hogy igazi «Isten prófétája« lehessen. 

Második hibája az amerikai egyházi szónoklatnak, 
hogy legjelesebb mesterei is inkább tárgyakat, mint tex-
tusokat keresnek. Pedig a különbség a kettő között óriási. 
A textusos beszédben a lelkész egyszerűen fölfejti, meg-
magyarázza, ékesszólása egész erejével illusztrálja Isten 
igéjét. Lehet, hogy a hallgató nem mindenben egyezik vele. 
De végre is a lelkész mögött az írott szó áll, mely kipó-
tolja gyöngeségét, érvelésének kívülről jövő erőt és tekin-
télyt kölcsönöz. Az ellenkező módszer mellett a szónok 
mindig csak saját fegyverére támaszkodhatik s nem ismeri 
a természetfölötti kijelentés külső erejét, a mely nélkül 
pedig ez élet legfőbb problémái sokkal komolyabbakká vál-
nak, hogy sem megközelíthetők lennének. 

Igaz, hogy a magyarázó beszédnek is vannak nyil-
vánvaló veszélyei. Könnyen fajulhat fárasztó ismétléssé 
és úres fejtegetéssé, de kérdés, vájjon nem jobb-e még 
ez is az amerikai szószékeken gyakran tapasztalható azon 
másik szélsőségnél, a midőn a mester szavait a prédikáló 
lelkész egyéni nézetei helyettesítik, melyek sokszor alig 
birnak több értékkel, mint bármely más művelt emberé, 
a midőn a meleg és ihletett, szavak okoskodó száraz tanul-
mánynyá fajulnak s a vigaszért esengő lélek az élet 
örök igazságai helyett Göthe vagy Victor Hugó feletti elme-
futtatásokat kap. 

Ép ennek a túlzásnak óvatos kerülése az, a mi az 
angol, de különösen a skót és ir egyházi szónokok világ-
hírét biztosítja. A biblia szószerinti ismerete meglep és 
csodálatba ejt nálok, s egyházi beszédeiknek legfőbb ereje 



abban áll, hogy habár teljesen a szentírás alapjára he-
lyezkednek is, de a szentírást oly bő fantáziával s annyi 
józan ítélettel illusztrálják, hogy a hallgató szivét és el-
méjét egyaránt lebilincselik. És tényleg meg kell jegyez-
nünk, hogy az angol egyházi szónoklat ezen elismert 
fölényét semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy ma-
gában New-Yorkban és más tengerparti városokban sok 
lelkészi állást Angliából hozott papok töltenek be. 

Van még egy másik sajátsága az amerikai egyházi 
szónoklatnak, a mi szintén fogyatkozás számba vehető 
s ez az, hogy a prédikáló lelkész többnyire túlbecsüli 
hallgatósága intelligentiáját, de nem való az a gyakori vád, 
hogy az amerikai szentbeszédekben túlságos sok a dogmai 
tartalom. Ezt azonban csak úgy kell érteni, hogy az ame-
rikai egyházi szónok igen nagy súlyt fektet az argumen-
tációra, ellenben igen keveset a kedély húrjai mozgásba 
hozására, a jó és igaz bennünk lakozó ösztöneire; stylja 
rendesen száraz, fogyatékos, viszont a hosszú kelleténél 
valamivel mindig hevesebbé. Mély dolgokról közönséges 
gondolatokat ébreszt inkább, mintsem, hogy közönséges 
dolgokról mély gondolatokat ébresztene. Tanult, irodal-
milag müveit emberek sokszor figyelemreméltónak talál-
hatják, de egy egyszerű iparost, egy házi gondokkal ve-
sződő édes anyát alig érdekelhet. Pedig nagy igaza van 
egy kitűnő egyházi írónak, a ki azt mondja, hogy : »a 
theologia szűk falak közt lakhatik ugyan, de tekintete az 
égre szegződik, ellenben a hitetlenség tágas pincében lakik, 
de alacsony boltozattal*. 

Ez a rövid párhuzam egy mély és intenziv vallásos 
meggyőződéssel 'bíró nép ökörében tükrünk lehet azon 
eszmények tekintetében, melyekre törekednünk szükség 
az egyházi élet fejlesztése terén. Mindkét iránynak van-
nak szélsőségei, vannak hátrányai. Az angol és amerikai 
protestáns lelkész két ellentétes irányzat typusa a val-
lásos hit gyakorlati propagandája fölépítésében. Áldásos 
csak ott lehet az egyházak missziója, a hol mindkét irány 
félszegségeitől menten, azok nemesebb szellemében tör 
magasztos céljai felé. 

— r . 

T Á R C A . 
A positiv és a liberális theologia Német-

országban. 
A positiv és a liberális irány elvileg ellentétes vi-

szonyának ma már nemcsak elméleti tudományos, hanem 
egyúttal eminens gyakorlati egyházi jelentősége van az 
újabb német prot. theologiában. Személyes vallásos-ethikai 
életkérdésekről van itt szó, a melyek a tudományos theol. 
világnézetek megvilágításánál jönnek tekintetbe. Ennyiben 
a positiv és a liberális theol. irány ellentétes különbsé-
geinek megvizsgálása a vallásos erkölcsi szükségességnek 
a jellegével bír, s minden polemikus jellege mellett is 
végeredményében irénikus célokat követ. Ezt tette Kübel 

is, az ismert nevű tübingai bibliai realista theologus, a 
midőn néhány évvel azelőtt »Über den Unterschied zwi-
schen der positiven und der liberalen Richtung in der 
modernen Theologie* című iratában a két irány ellentétes 
álláspontját bővebben ismertette s elméleti és gyakorlati 
jelentőségében kritikailag méltatta. 

Itt előre is meg kell jegyeznünk, hogy a mai libe-
rálisok a radikálisokkal, s a mai positivek a régebbi 
orthodoxokkal nem azonosíthatók. A liberálisok is a ke-
reszt yénségben látják korunk egyetlen üdveszközét, s azt 
munkálják a tudományban s az egyházban egyaránt. Vi-
szont a legtöbb positiv theologus ma már meg van győ-
ződve arról, hogy a keresztyén élet fölötte áll a régi 
orthodoxia. »tiszta tanának*. Ezt a szempontot egy ob-
jektív tudományos ismertetésnek soha sem szabad szem 
elől tévesztenie. 

Tisztán formailag véve, a két irány közötti különb-
ség úgy jellemezhető, hogy az egyik a történetileg adott 
positivumnak a feltétlen érvényét, a másik annak előítélet 
nélküli szabad vizsgálatát vitatja. Az egyik tehát inkább 
a stabilitás, a másik a mobilitás híve, úgy azonban, hogy 
a modern theol. liberálismus nincs ker. positió, s a posi-
tivismus nincs liberálismus nélkül. Hisz a nemesebb érte-
lemben vett liberálismus az a vis vitális, a mely míg a 
multat konserválja, egyúttal a további fejlődésre is késztet. 

Közönségesen úgy formulázzák az ellentétet, hogy 
az egyik irány az egyházi dogma tekintélyének feltétlen 
érvényét vitatja, míg a másik azt következetesen tagadja. 
S míg a liberálismus a positivismust a dogmahittel, a gon-
dolkozás megkötöttségével, addig megfordítva a positivis-
mus a liberalismust a modern tudományosság vak köve-
tésével vádolja. Természetes, hogy a keresztyénségnek az 
egyházpolitikával való szerencsétlen összezavarása itt eleve 
ki van zárva a mi fejtegetéseinkből. Ritschl szerint a mai 
evang. keresztyénségben ép úgy, mint a középkorban a 
vallásnak kettős formája észlelhető, ú. m. a laikusok 
dogmaellenes gondviselési hite, s a dogmahit kötött val-
lásossága. Az a meghatározás aztán arra vezetett, hogy 
egyesek az »orthodox és heterodox*. vagy »a hívő és 
hitetlen* álláspontban látták a két irány jellemző különb-
ségeit. Ezek az elnevezések azonban épen átmeneti jelen-
tőségüknél fogva a mai theol. pártirányokra nem alkal-
mazhatók. Hiszen ezen irányok bármely képviselője a maga 
tudományos felfogását személyes vallásos élettapasztalata 
és meggyőződése közvetlen folyamányának tartja. 

Kübel az elvi különbségek formulázásánál az állás-
pont, a világnézet s a norma alapul vételével következő-
leg jár el: a) a positiv theologia álláspontja a transcen-
dentia, a liberálisé az immanentia (Jenseitigkeit-Diesseitig-
keit); b) a keresztyénség lényegéről alkotott ellentétes 
világnézet Vilmar híres szava után úgy jellemezhető, 
hogy az egyik a tények, a másik a tudat theologiáját 
(Thatsachen- und Bewusstseins-theologie) tanítja; c) a theol. 
világnézet normáját, próbakövét s forrását illetőleg a 
positiv theologia feltétlenül, a liberális ellenben csak fel-
tételesen hajol meg a biblia tekintélye előtt. E meghatá-



rozások alá foglalja Kübel a két irányelvi ellentéteinek 
egész terjedelmét. 

A positiv és a liberális theologia ellentétes állás-
pontja tehát mindenekelőtt a természetfelettiség s a ter-
mészetesség ellentétével jelezhető. Ez utóbbi állásponton 
a vallás, bár a kedélyi és szellemi élet specifikus dolga, 
az emberi tapasztalati élet körébe esik vagy psychologiai 
meghatározással Lipsius szerint »a közvetlen tudatnak az 
istentudat által való meghatározottsága* (Dogmatik, 39. §.) 
vagy Biedermann szerint »a véghetetlennek benső meg-
nyilatkozása a véges szellemben* (Dogm. 51. 1.). Itt tehát 
a különös kijelentés törölve van, a mennyiben az »correlát 
fogalma a vallásnak*. Közelebbről a gyülekezet vallási 
tudata a modern liberális theologia álláspontja s ebből 
konstatálja magát a keresztyénséget, sőt magát a Krisz-
tust. Ritschl főműve (Rechtfertigung und Versöhnung, III. 
3, 13. és 20. 1.) szerint »az ősi gyülekezetnek Krisztusban 
vetett hite egyetlen magyarázó alapja az ő teljes törté-
neti valóságának*, s »a theol. ismeret közvetlen tárgya* 
sem más, mint épen »a gyülekezet hite*. Ez alapon a 
gyülekezet maga a kiengesztelés és megváltás központi 
fogalma s az újszövetség »istenországa* sem más, mint 
»az emberek teljes vallásos erkölcsi közössége*. 

Ezzel szemben a pozitív világnézet »realiter és substan-
tialiter* különíti el egymástól »a természetfelettiség s a 
természetesség világát*, a nélkül azonban, hogy ezzel a 
transcendens isteneinek a világban és az emberekben való 
immanentiáját is tagadná. Ez alapon a kijelentés a sze-
mélyes Istennek a világba való objektió reális, történetileg 
valódi s természetfeletti belényulásával s a keresztyén-
ség a valódi reális és substantiális mennyei istenországá-
nak a világba való bevezetésével azonos. A keresztyénség 
tehát nem első sorban vallás, nem is csupán a > monotheis-
tikus teljes, szellemileg és erkölcsileg absolut vallás« (Ritschl 
III. 9. 1.), hanem »az elveszett emberiség megváltásának 
természetfelettileg eszközölt ténye a Krisztus, mint istenfia 
által* (Kübel, 26. 1.). A vallásos viszony s az Istennel 
való egyéni életközösség tehát már csak »hatása* e ter-
természetfeletti kijelentésnek. »A keresztyénség ismeretét 
ez alapon nem a gyülekezet tudatából, hanem a kije-
lentésnek különös módon kiválasztott s ihletett orgánumai-
ból merítjük* (Kübel, 27. 1.). 

Ez elvi ellentétnek egész terjedelme és élessége külö-
nösen az eschatologia, theologia és christologia főbb dog-
matikai tanaiban tűnik ki. 

Nézzük mindenekelőtt az eschatologiát. Itt bár öröm-
mel konstatáljuk, hogy a modern liberális theologia is küzd 
a jövő életnek tisztán materialistikus, vagy hegeli pantheis-
tikus megtagadása ellen, egy Lipsius szerint a bibliai-
egyházi eschatologiai képzetek mégis csak > bizonyos val-
lásos eszmék symbolikus kifejezései* (979. §.), vagy 
Pleiderer szerint »a halhatatlanság hite az Istenben való 
örök életnek jelentőségével bír« (266. §.), s Biedermann 
szerint »az örök élet fogalma az absolut létben való ré-
szesülés momentuma a véges világléttel s z e m b e n E z 
más szóval annyit jelent, hogy a liberális theologia e kép-

zeteket, ügy mint a lelek halhatatlanságát, a test feltá-
madását, Krisztus jövendő dicsőséges megjelenését s a 
világítéletet stb. csak problunatikus képzeteknek tartja, a 
melynek vallási tartalma nem a jövő életben, hanem a 
világban keresendő; a mi ismét a tiszta jelenvalóság, nem 
pedig a természetfelettiség álláspontjával azonos. Hisz maga 
Ritschl (III. 541. 1.) is ezt mondja, hogy »az őskeresztyén 
eschatologiai képzet az igazságnak csak héját, nem pedig 
magvát jelenti*. Ezzel szemben a positiv theologia a jövendő 
dolgokban vetett biblia és őskeresztyén hitet szószerint 
érti és vallja (Róm. 8. 23; I. Kor. 1. 7. s a Credo). 

A mi pedig az istenfogalmat, illeti, ügy tudvalevőleg 
Ritschel a metaphvsikának következetes kizárását köve-
teli a dogmatikából, míg p. o. egy Dorner nagyon szépen 
konstatálta az enthologiai trinitás fogalmát a maga spe-
kulatív jellegű hittanában. Közelebbről a teremtés tanában 
egy Kahnis, Keil, Delitzschs más positivek között is van 
különbség. Kahnis p. o. a pentateuch kettős tudósítását 
össze nem egyezhetőnek, Keil ellenben kiegyenlíthetőnek 
mondja. Az újabb hittudósok közül a teremtési történet 
s a modern természettud. vívmányok összeegyeztetése 
céljából Rothe és Ritschl (III. 358. 1) az örök teremtést 
proklamálja. Felette érdekes azonban a liberális theolo-
giának a darvinismushoz való viszonya. Lipsius p. o. 
(442. §.) azt mondja: »Az emberi nem eredetének kér-
dése egyszerűen a természettudományba tartozik. Vallásos 
jelentősége csak annak van, hogy az ember mint véges 
szellem az isteni cansalitásban való gyökerezése mellett 
is minden más teremtménytől lényegesen különbözik és 
arra van rendelve, hogy az Istennek szellemi lényegét 
önmagán visszatükrözze. S az emberi életnek ez az ideális 
felfogása akkor is érvényben marad, ha a Darwin-féle 
Descendez-theoria igaznak bizonyul. Hiszi a Kant, Hegel-
féle fejlődés elmélete sem zárja ki az emberi nem ter-
mészetes eredetét.* 

A teremtés tanának természetes folyamánya a csu-
dáról szóló tan, Rothe remek apologiája a csudáról isme-
retes (Zur Dogmatik II.). S Ritschl (III. 544. 1.) szerint 
is »az ember vallásos szükségleteinek megfelelő theologiai 
világnézet szükségképen csudás jellegű. »A szigorúan 
következetes liberális felfogás azonban nem ismeri el a 
csudát. A személyes Istennek a természeti és a történeti 
világfejlődésbe való közvetlen belenyúlása az állásponton 
a természeti törvény felfüggesztésével volna azonos. S bár 
a csuda »a hitnek legédesebb gyermeke*, sőt Lipsius (55. 1.) 
szerint »magára a közvetlen vallásos felfogásra nézve épen 
konstitutív jellegű*, mégis Schweizer (Dogmatik, 1.252. 1.) 
azt tanítja, hogy az érettebb vallásosságot a csudahit 
elnyomja s lépten-nyomon akadályozza. Ezzel szemben 
a positiv szárny azt tanítja, hogy a transcendens élő sze-
mélyes Isten a csuda Istene, a ki csudát tehet s véghe-
tetlen sok csudát tett. Hisz, a csuda és a gondviselés 
Istenén alapul igazán az imádság jelentősége és szüksé-
gessége. 

(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 



A református egyház kezdeményezései 
Istenországának építésére. 

(Folytatás.) 
Az újabb időkben csaknem dogmává lett az az 

országszerte ismerős szóbeszéd, hogy a reformátoroknak 
eszük ágába sem jutott a külmisszió, sem kedvük, sem 
idejük nem volt annak a folytatására. 

Ez azonban Kálvint illetőleg nem áll. De Villegagnon 
Durand Miklósnak a nagy Coligny által is pártfogolt 
brasiliai vállalatától némelyek egyrészről Kálvin részes-
ségét, másrészről pedig annak missziói jellegét szeretnék 
elvitatni. Csak egy, a genfiek által is támogatott hugenotta 
gyarmatalapítási kísérletnek tekintik. Persze, hogy gyarma-
tosítási kísérlet volt. A nagy admirális igen szépen kigon-
dolta, de hajótörést szenvedett de Villegagnon kegyetlen-
ségén és zsarnokságán. De azt is tudja mindenki, a ki 
csak ismeri a genfi egyház történetét, hogy sem Genf 
városa, sem pedig a genfi egyház nem küldhetett oda 1555-ben 
vagy 1556-ban egy lelkészt sem Kálvin tudta és akarata 
nélkül. És ha Richier Péter, Chartier Vilmos, de Corgu-
illeray Fülöp (du Pont) és de Lery János lelkészek Genf-
ből Brasiliába mentek, bizonynyal Kálvin rendelte őket oda. 
Dr. Herminjad, a most élők között Kálvin levelezésének 
legnagyobb ismerője, egy cseppet sem kétkedik azon, hogy 
Kálvin intézte az egészet, bárha e tárgyban való levelei 
elvesztek is, azaz ezideig még nem fedeztettek is föl. 
Villegagnon brasiliai leveleit mind összegyűjtötte (faisant 
enréKistrer au greffier de sou royaume les lettres recues 
de Genéve). De hova lettek azok a levelek? Baum, Gunitz 
és Beüss strassburgi professorok, Kálvin levelezésének 
tudós kiadói joggal írták a brasiliai levelek fölé: Villegag-
non Calvino;* ép így a 2613. számú fölé, Richerius et 
Charterius Calvino, viszont a 2609. sz. fölé Richerius 
incerto. 

De, hogy itt nem egyszerű colonisatióról, hanem kül-
misszióról van szó, mint már 1844-ben hangoztatta a 
missziótörténet calvi kiadású kézikönyve 465—467. lap-
jain, kiviláglik a következő levélből is. Olvashatjuk Richier 
levelét ex Gallia antaretica, pridie április 1557: »Nem 
mulaszthatom el, kedves testvérem, ismerve a te ember-
baráti indulatodat, hogy dolgaink felől ne értesítselek: 
kiváltképen az Úrnak jótéteményeiről kell megemlékeznem, 
hogy velünk együtt dicsérhesd az Ő kegyelmét. Minden a 
kívánságunk szerint történik. Istenünk kegyelmes gondvi-
selése a szárazon és vizén való sokféle vész között épen és 
egészségesen elvezérlett mindnyájunkat a kikötőbe. A Sátán 
természetesen hű maradt önmagához, utunkban a legkülönbö-
zőbb veszélyeket hozott ránk: mégis az Isten — habár neki 
méltatlan — gyermekei vagyunk is, mindenkor velünk volt 
s az ő mennyei segítő karját jóságosan kinyújtotta felénk 
naponként többször is. Villegagnon óhajtotta, hogy már 
megérkezésünk után való napon nyilvánosan hirdessük 
az evangéliumot. A következő héten pedig, megkért ben-
nünket. hogy a szentséges úrvacsorát kioszszuk. Néhány 
szolgájával áhítattal vett részt benne, miután előbb az 
egyház nagy épületére hitéről vallást tett. Mit kívánhatunk 
még tervünlv kivitelére1? Mit, a mi jobban megfeleljen szent 
óhajtásainknak, mint, hogy eme jelek által az igaz egyház 
ismeretessé legyen? A mennyei Atva ily nagy kegyelmére 
méltatott eddig bennünket*. 

»A vidék igen gyéren van benépesedve és művelés 
alá sincs véve, így alighogy terem olyas félét, a mit a 
mieink felhasználhatnak. Tulajdonképen csak kölest, vad 

* Nr. 2912. T. XVI. p. 4-37. fg. der Braunschweiger Ausgabe 
cf. p. i4U. fg. 433. fg. 

fügét és egy bizonyos gyökeret találhatunk, a melyből a 
benszülöttek lisztet szoktak készíteni utazásaik közben. 
Kenyérnek valónk, borunk nincs, valamint élvezhető gyü-
mölcsöt sem találtunk még. Mindamellett egészen jól érez-
zük magunkat és egészségesek vagyunk ; ha szabad magam-
ról beszélnem, elmondhatom, hogy sokkal jobban érzem 
magam, mint valaha. A többiek is mind hasolóképen nyi-
latkoznak. Az orvosunk mindezt a klímának tulajdonítja, 
mely olyan mérsékelt, mint nálunk május hóban szokott 
lenni. Csak annyit mondok, világos előttem, hogy: a 
mennyei Atya, a ki jóságát irányunkban nyilvánvalóvá 
tette, ezen a vad és puszta vidéken sem hagy el bennün-
ket és érezteti velünk, hogy nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem Istennek igéjével is, melynek kegyelme he-
lyettesíti nálunk az egyéb örömöket*. 

»Gsak egy dolog van, a mi szivünket aggodalommal 
tölti el. ez pedig a nép vadsága, mely a legnagyobb fokú. 
Az emberevés napirenden van nálunk. De még borzasztóbb-
nak találom azt a rettenetes szellemi tompaságukat (mentis 
crassa hebetudo), mely az itteni setétségben még érezhe-
tőbb. Egy szerető és szent mennyei Atyáról semmit sem 
tudnak. A jót nem tudják megkülönböztetni a rossztól. 
Azokat a bűnöket, melyeket más népeknél már a termé-
szet megbélyegzett, ők erényeknek tartják. Nem is tudják 
elképzelni, hogy a bűn gyalázatot terem, ezért az állatok-
tól alighogy különböznek. A legrosszabb pedig az, hogy 
Istenről semmi tudomásuk sincs. Azért se az ő törvényeit 
meg nem tartják, sem pedig az ő jóságát és hatalmát 
nem csodálják. kzéYi reményünk is elvész, hogy őket Krisz-
tusnak megnyerhetjük (quo fit ut prorsus sít nobisadempta 
spes lucrifaciendi eos Christo) pedig ez a legfontosabb 
(omnium est gravissimum), és mindnyájunkat igen elszo-
morít (maximé aegre ferimus)*. 

> Hallom az ellenvetést, hogy ők egy tiszta lap (fa-
bula rasa), melyre igen könnyen lehet felírni az isteni 
dolgokat, mivel semmi sincs rajtok, a mi az evangélium 
fényét elhomályosíthatná. A ki így beszél, nem tudja, 
mily nagy akadály a nyelvkülönbség (idiornatum diver-
sitas)*. 

»Ezeken kívül nagy hiányát érezzük a hű tolmá-
csoknak. Midőn néhány tolmács szolgálatát és ügyességét 
igénybe vettük, tapasztaltuk, hogy ők a Sátán szolgái, a 
ki pedig semmit sem gyűlöl úgy, mint Krisztusnak a szent 
evangéliumát*. 

»Azért e tekintetben csendességben kell lennünk és 
türelmesen várnunk (patienter expectare), míg azoktól az 
ifjaktól, a kiket Villegagnon űr e barbárok közül nekünk 
tanítás végett (ad erudiendos) átadott, a nép nyelvét meg-
tanulhatjuk. E célból vannak velünk és érintkezünk velük. 
Adja Isten, hogy lelküket megtarthassuk*. 

»Reméljük, hogy a ki e nagy feladatot reánk bízta, 
megsegít, hogy az idumeusokat a Krisztus tulajdonaivá 
tehetjük (speramus hanc Idumaeam futuram Christo posses-
sionem)«. 

> Addig új települőket várunk, a kiknek segélyével 
e barbár népet palléroznánk (formetur haec natio barbara) 
és a kik egyházunk tagjai számát szaporítanák. Ha többen 
volnánk, mindenféle javakban gyarapodnánk. Mert a lako-
sok csekély száma és aluszékonysága az oka annak, hogy 
gabonafélékkel oly kevéssé vagyunk ellátva«. 

^Mindeme dolgokban a Magasságos megsegíthet 
bennünket. Esdve kérjük azért, hogy az összes egyházak 
imáikkal támogassanak minket«. 

A ki a misszió történetét és a hittérítők levelét 
ismeri, azt fogja mondani, hogy Richier levele valódi 
misszionárius levél. Kiolvasható belőle a missziói hivatás, 
a misszió célja, a misszionárius tanulmánya, tapasztalata, 



aggodalma, terve, reménye és vágya. Van-e szükség egyéb 
bizonyítékra ? 

Villegagnon prid. Gal. április 1557. kelt levele, vala-
mint Richier és Chartier másik levele Cal. április 1556-tól 
megerősítik az első levél tartalmát. Villegagnon a brasiliai 
benszülötteket vallás- és erkölcs nélkül való, a jó és rossz 
között különbséget nem ismerő, állathoz hasonló lények-
nek mondja. A kikhez Krisztus országának terjesztése 
végett (ut. curam quam prius rebus humanis impenderam 
— ő altengernagy vala Bretagneban — regno christi 
excolendo adhiberem) és a Krisztus ügyének támogatása 
végett ment (Christi negotium gerendum), azért nem akart 
csüggedni az őket környező nehézségek nagyságának 
dacára sem. 

Richiernek és Chartiernek Kálvinhoz írt második 
levele szives tiszttársi hangon szól. Melyben Villegagnon 
» dicséretreméltó* magatartásától remény lik Krisztus or-
szágának terjesztését és egy nagy egyháznak megalapítását 
(ut inde prodeant amplissimae ecclesiae, quae laudem Dei 
celebrent et Christi regnum augeant). Hirt adnak arról is, 
hogy Villegagnon az Ur asztala elé való járulása előtt 
késznek nyilatkozott magát és mindenét Isten dicsőségének 
terjesztésére szentelni (se et sua omnia ad Dei glóriám 
propagandam paratum esse). S az itt megkezdett egyház 
építés sikeres keresztülvitelére kérik, hogy minden hívők 
könyörögjenek érettük. A lévélírók így jegyezték magukat 
a levél alá: »testvéreid, a kiket te az evangélium szol-
gálatára kirendeltél (quos evangelii ministros esse jus-
sisti)«. 

Ezzel konstatálom, hogy a hugenotta egijház 1555-ben 
a pogány népekkel összeköttetésbe lépett és megkisérlette 
közöttük a hittérítést. 

(Folyt, köv.) Cs. L. 

B E L F Ö L D . 

Bernáth Elemér gondnoki megnyitó beszéde. 
Elmondta a f.-zemplémi egyházmegye 1897. augusztus hó 27-én 

Gálszécsen tartott közgyűlésén. 

Nagytiszteletű egyházmegyei közgyűlés! 
A mi egyházi önkormányzatunknak egyik előnye 

abban nyilvánul, hogy azon alkotmányos szervezetünknél 
fogva, mely szerint egyházi közügyeinkbe hozzászólási, 
sőt intézkedési joga van minden ref. embernek, önkor-
mányzatunk híveinkben meleg érdeklődést tud felkölteni, 
nemcsak a szorosan vett egyházi ügyeink iránt, de ezzel 
kapcsolatban a napirenden levő oly társadalmi és állami 
kérdések iránt is, melyek egyházunkat bármi tekintetben 
is érintik. 

Az emberi haladás, a felvilágosodás, az egyenjogú-
ság és az egyéni jognak úgy a társadalomban, mint az 
államban és az egyházban mindinkább való érvényesü-
lése hozta ezt magával, hogy a társadalom, de maga a 
különböző felekezetek egyházi belélete is, sok oly kérdé-
sek megoldását hozta napirendre s az állam a kor és 
szabadelvűségnek megfelelő több oly rendelkezést iktatott 
törvénykönyvébe, melyek mélyen belenyúlnak az egyház 
belszervezetébe. 

Az idő rövidsége s a tanácskozás asztalán lévő tár-

gyak halmaza nem engedi azt, hogy e kérdésekre most 
részletesen kiterjeszkedjem, csupán a napirenden levő két 
oly kérdésről kívánok megemlékezni, melyek az egyházat 
legközvetlenebb érdeklik. 

Ezek egyike a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
1894. évi XXXII. t.-cikknek hatása társadalmi s főleg 
egyházi életünkre. 

A mi egyházunk, melyet a szabadság szült, s a 
szabadelvűség emelt nagygyá s mely a felvilágosodás lég-
köréből szívja magába az éltető elemet, nem maradhat 
soha közönyös oly mozgalom iránt, a melynek alapja a 
haladás és a felvilágosodás. Innen van az, hogy a refor-
mátus egyház az állam szabadelvű egyházpolitikai törek-
vései iránt mindég a legőszintébb jóakaratot tanúsította 
s ha kellett, támogatta az államot ebbeli céljainak érvé-
nyesítésében. Tette ezt pedig önzetlenül, saját kezdemé-
nyezéséből s a hazafiságnak és szabadelvüségnek készség-
gel meghozta azt az áldozatot, melyet tőle e reformok, 
mint állami érdek, — bár saját egyházi jogainak csorbí-
tásával — követelték. 

E reform-törvények egyik legfontosabbika a vallás 
szabad gyakorlatáról szóló törvény. 

E törvénynyel szemben a saját híveink és lelkészeink 
köréből is mindinkább felhangzik ez a panasz, hogy az 
állam önmaga vette törvényes oltalma alá a vallástalan-
ságot s nem részesíti a vallást támogatásában, a mi majd 
az általános vallástalanságot s annak folyamányaként a 
közerkölcs hanyatlását s a társadalom romlását fogja elő-
idézni. 

Határozott kifejezést adok abbeli meggyőződésemnek, 
hogy ha csakugyan terjed az emberiség között a vallás-
talanság, annak koránsem az egyházpolitikai törvények 
az okozói. 

Az kétségtelen ugyan, hogy az állam nem lehet fele-
kezeti, mert akkor állást kell foglalnia egyik vagy másik 
hitágazat mellett, ez pedig ki van zárva főleg nálunk, a 
hol annyi a különböző felekezet, mert hiszen akkor ismét 
vissza kellene térnünk a mult idők sötétsegébe, a midőn 
az állam meggyőződésük ellenére is kényszerítette lakosait 
az uralkodó vallás tanait követni és segédkezett abban, 
hogy a más hitet vallók a legnagyobb üldöztetésnek le-
gyenek kitéve; de hogy az állam a vallás iránt közönyös 
lenne, hogy a vallástalanságot pártfogolná, az oly igazság-
talanság. a melyet fényesen cáfol meg a mindennapi élet, 
halomra dönti magának az államnak számtalan törvényes 
intézkedése. 

Épen ellenkezőleg áll a dolog, az állam állandóan 
nagy súlyt fektet a vallásra s mindig kiváló oltalmában 
részesíti azt, a mit számtalan országos törvények és ren-
deletek igazolnak. 

Ott van mindenekelőtt épen az egyházpolitikai tör-
vények egyik legfontosabbikának, a polgári házasságnak 
életbeléptétése alkalmával kiadott rendelet, melynek egyik 
szakasza kifejezetten arra kötelezi a házasságot megkötő 
polgár tisztviselőt, miszerint jelentse ki a házasuló felek 



előtt, hogy a polgári kötéssel a vallás iránti kötelessé-
güknek még eleget nem tettek. 

Ott van a büntető törvénykönyv, melynek vonatkozó 
szakaszai szigorúan büntetik a vallás és vallásos szertar-
tásra rendelt tárgyak megsértését s a büntető jogszolgál-
tatás mindig súlyosító körülménynek veszi az oly törvény-
sértést, a mely a vallásos érzelmeket is sérti. 

De a polgári pörben egyik bizonyítási módul alkal-
mazott eskü is, nem azt tanusítja-e, hogy az állam a val-
lásra s a hitnek meggyőző erejére mindig kiváló súlyt 
fektetett. Avagy másrészt közjogunk nem részesíti-e a 
vallás szolgáját a lelkészt különös előnyökben? Elég e 
tekintetben utalnom a törvényhatóság s képviselőtestületi 
tagságra s a püspökök főrendiházi tagságára. 

E felsorolt példák s még más adatok fényesen cáfol-
ják meg ezt az állítást, hogy az állam közönyös lenne 
a vallás iránt. Hiszen minden államférfinak tudni kell azt, 
hogy minő nagy erkölcsi erő rejlik a vallásban az állam 
céljainak előmozdításában s régi igazság marad: hogy 
nincs az a szigorú büntető törvény, mely az embereket 
a gonoszságtól jobban visszatartaná, mint a vallásnak 
fenséges tana. 

A jelentkező bajokat tehát, a melyeket az utóbbi 
időben a vallástalanság dolgában sajnosan tapasztaltunk, 
más tényezőkre kell visszavinnünk. 

A kor rohamos fejlődése hozta magával, hogy az 
emberiség egy nagy alakulás előestéjén áll, az új eszmék 
és tanok, az új irányok és nézetek s az embernél mind-
inkább előtérbe lépő vágy az anyagi függetlenségre, hozta 
magával azt, hogy az emberiség egy része hadat üzen 
mind annak, a mi — nézete szerint céljainak útjában 
áll s nem riad vissza önzésében még attól sem, hogy a 
szent vallás ellen is állást foglaljon. 

E jelentkező nagy társadalmi baj közepette nyilik 
a lelkésznek szép és magasztos szerep nemes hivatását 
betölteni. A tévhittel és tanokkal s az ennek nyomán 
fellépő vallástalansággal szemben a vallás fegyverével kell 
első sorban a hit terjesztőinek megküzdeni. 

Nagy hatalmat, nagy erőt rejt magában a vallás 
s az abban létező örök igazság, használják fel a lelké-
szek okosan és tapintatosan az erőt a vallástalanság meg-
döntésére. E szép és nemes feladat teljesítésében a ne-
mesen gondolkodó világi elem támogatására minden időben 
bizton számíthatnak. 

Ha az egyházpolitikai törvények némely jogokat 
kivettek a lelkészek kezéből, kétszeres kötelessége most 
a lelkésznek szép hivatását a hitélet terén teljesíteni, két-
szeres kötelesség hárul reá hívei lelki életének gondozá-
sában. 

Nem az állam törvényeiben, de a társadalom kinö-
véseiben van a hiba, itt kell a betegséget orvosolni, a jó; 

az igaz, a nemes eszmék terjesztésével s a vallás tanai-
ban lefektetett tiszta erkölcsök hirdetésével. 

És én bízom is a mi lelkészeink kipróbált hűségé-
ben, odaadó tevékenységében és a vallás iránti nemes 
lelkesedésében, hogy karöltve a világi elemmel megszün-

tetik a jelentkező bajokat s a vallás terén mutatkozó 
közöny és az egyeseknél tapasztalt vallástalanság körünk-
ből száműzve lesz. 

A második kérdés uraim a katholikus autonomia 
kérdése. 

Minden félreértés kikerülése végett a leghatározot-
tabban kijelentem azt, hogy a kath. autonomia, kath. test-
véreinknek oly belső ügyét képezi, hogy abba más fele-
kezeteknek — mindaddig míg mások jogait nem érinti — 
beleavatkozni, vagy azt bármi irányban befolyásolni akarni, 
nagy hiba lenne. A mint mi protestánsok féltékenyen 
őrizzük a mi önkormányzatunkat minden idegen befo-
lyástól, úgy viszont nekünk is ugyanezen elv nyomán 
őrizkednünk kell a más felekezetek ügyeibe beleavat-
kozni. 

De másrészt, miután a mi elvünk a teljes vallás-
egyenlőség és a teljes viszonosság, mi minden irányban, 
ide értve az anyagi kérdések megoldását is, egyenlő jogo-
kat kívánunk minden felekezet részére. Kiváltságoknak e 
téren az egyes felekezetek részére nincs helye. 

Hogy miként fogja megoldani a r. kath. egyház a maga 
önkormányzatát, lesz-e sikere a most megindított moz-
galomnak, avagy egy későbbi szerencsésebb korszak fogja 
megérlelni a kérdést? azt egyelőre talán maguk a kath. 
egyház vezérlő férfiai sem tudják. 

Félős azonban és épen ez az a mi felszólalásra 
késztet, hogy egyes közzétett programmok és felszólalások 
arra engednek következtetni, hogy a kath. autonomia 
kérdésével vannak, a kik harcot akarnak felidézni, nem-
csak a más vallásfelekezetek irányában, de maguk a kath. 
hívek között is s azt két táborra osztják, jó és kevésbbé 
jó katholikusokra. 

Ez irányzatot követők a tervbe vett kath. autonó-
miánál az 1848: XX. t.-cikkbe lefektetett magasztos elve-
ket, a teljes vallásegyenlőséget és viszonosságot mellőzni 
vélik, s az önkormányzatnál úgy a szorosan vett egyházi 
valamint a tanügyi kérdésekben is a más felekezetek hát-
rányára oly előjogokat és kiváltságokat óhajtanak a kath. 
egyház részére biztosítani, a melyek az állam legfőbb fel-
ügyeleti jogát, sőt magát a magyar közjogot is mélyen 
érintik. 

A r. kath. autonómiának ily módon való megoldása 
újból felekezeti és társadalmi harcot idézne fel, a mitől 
minden jó hazafinak tartózkodni kell. 

E kérdések felett vitát előidézni úgyis korai lenne 
s lehet, hogy a jelzett felszólalások csak az illetőknek 
különálló egyéni nézetet képviselik. De ezek mindenesetre 
elég komoly jelenségek arra, hogy résen legyünk, s az 
ügyek fejlődését figyelemmel kísérjük. 

De ebben a kérdésben is, mint minden más kérdés-
ben legyen jelszavunk a felekezeti türelmesség, béke és 
őszinte jóakarat a más felekezetű testvéreink iránt. 



Elmondta az arad-békési ev. egyházmegye közgyűlésén. 

Mennél kevesebb reményem volt ahhoz, hogy ezen 
esperességi közgyűlésen személyesen megjelenhessek: annál 
nagyobb az örömöm a felett, hogy a napról-napra tornyo-
sult akadályok elhárítása után szerencsém van az arad-
békési esperesség gyülekezeteinek küldötteit üdvözölhetni. 

Egy éve annak, hogy az aradi ev. egyház vendégei 
voltunk és egyházunk életérdekei felett tanácskoztunk. 
Ma ismét egész hosszú sora a kérdéseknek várja önöknek 
bölcs elhatározását; s legkevésbbé sem kételkedem, hogy 
a gyűlés tagjai szokott tapintatossággal és önfeláldozással 
fogják az elnökség előterjesztéseit és a vita folyamán 
felmerülendő más kérdéseket is tárgyalni és megoldásra 
segíteni. 

Nem kívánok eléje vágni a hozandó határozatoknak 
sem tanácscsal, sem irányítással; de nem tagadhatom 
meg magamtól, hogy legalább röviden ne érintsem azokat 
a nagy kérdéseket, melyek az elméket foglalkoztatják, 
melyekről önök is naponta olvasnak cikkeket, de melyek-
nek egyházi vonatkozását az illető szerzők kevésbbé 
szokták megvilágítani. 

Fájdalom, a közvélemény közegei, mikor az államok 
haladásáról, szellemi és anyagi felvirágzásáról beszélnek, 
rendesen kiszokták felejteni az egyház és vallás tényezőit. 
Pedig ha ezekről nem feledkeznének meg, könnyebben 
találnák meg a naponta felemlegetett társadalmi romlott-
ságnak igazi gyógyszereit! 

A keresztény vallás és annak különösen evangélium-
szerű protestáns alakzata épen abban bizonyítja be 
világra szóló hivatását, hogy az emberi lélekre, a tudo-
mányra, művészetre és társadalomra nemesítő és lelke-
sítő hatással van; hogy nem jön ellentétbe sem a tudo-
mány újabb vívmányai, sem a művészet jól felfogott 
eszményeivel, sem a társadalom semmiféle rétegeivel. A 
protestáns egyháznak épen egyik főbüszkeségét képezi, 
hogy a múltban a reformátorok által megindított nagy 
szellemi mozgalomban élesztője volt a gondolat szabad 
nyilvánításának, a lelkiismeretbeli, vallási és politikai 
szabadságnak s ekként előkészítője az újabbkori demok-
ratiának, alkotmányos életének és szellemi felvirágo-
zásának. 

Hiszem és remélem, hogy a múltban vallott és 
követett elveihez a jövőben is hű marad. Remélem és 
óhajtom, hogy a haladó világ problémáinál is érvényesíti 
ezen elveinek alkotó és teremtő erejét. 

Azt mondják, a mai kor a tudományos felfedezések 
kora; nincs többé szükség a tudatlanok járszalagára: a 
vallásra. Csak az észnek van jövője, a hit elvesztette 
minden erejét. Pedig a szemünk előtt álló példák az ész 
által megoldhatlan problémák szaporodása, a művészeti 
irányok körforgása, a politikai és társadalmi életnek sajnos 
bomlása azt bizonyítják, hogy mégis nagy szükségünk 
van arra, a mit a tudomány igaznak, a művészet szépnek, 
az erkölcsi világ jónak és a vallás magasabb egységbe 
foglalva, örökké uralkodó igazságokká avatja, mely igaz-
ságok hivése nélkül a legerősebb ember is olyan, mint 
az ingó nád, mely minden szellőre annál könnyebben 
indul meg, mennél magasabban hordja a fejét. 

Én azt hiszem, hogy bármennyire halad a tudomány 
és a művészet, az emberi gyengeségnek érzetét nem lehet 
elvitatni semmivel. Az ember kénytelen valami támaszt, 
valami felsőbb lényt keresni, mely előtt leborul. A ki nem 
érzi egy felsőbb hatalomtól való függését, az okvetlenül 
elvadul. A múltnak tanulságai és a jelennek tapasztalásai 

azt bizonyítják, hogy a hol az Istenségnek oltárai leron-
tattak, ott azoknak romjai felett a despotismus trónjai 
épültek fel. 

Nézzük csak a mai kor jelenségeit. Az elbizakodó 
ész pöffeszkedéseit, az anyagi jólét túlzott hajhá szatát, a 
humanismus és idealismus megfogyatkozását, azoknak az 
embereknek szaporodását, a kik sem emberben, sem Isten-
ben nem hisznek és a kikben viszont nem bízhatik senki 
sem. Nézzük a mindenütt felburjánzó osztály harcot, a 
sociális mozgalmat a maga meztelenségében. Vájjon ezek 
biztosíthatják-e a társadalomnak és a nemzeteknek békés 
fejlődését? 

Bizonyára nem. Mindnyájan érezzük, hogy valami 
nagy hiánya van a közélet erkölcseinek, hogy itt nem 
csupán kenyérről, hanem valami nagyobb szellemi defec-
tusról van szó, melyet sem a nyolc órai munka, sem a 
nyolc órai pihenés, sem a nagyobb napszám megadása 
nem képes megszüntetni. Ezt a betegséget sem a sociális 
theoriák, sem a közigazgatási intézkedés nem fogják meg-
gyógyítani; mert ennek gyökerei az én csekély nézetem 
szerint az emberi természet gyöngéiben, az ember szokott 
bűneiben és mondjuk ki nyiltan: a vallásosság hiányában 
rejlenek. 

Gondolkodásra méltó feltűnő jelenség az, hogy az 
úgynevezett agrár-szocialismus és a nazarenismus nem 
az ország felvidékén, a napi nyomorral küzdő nép között, 
hanem a gazdag alföld jómódú nagy községeiben és, fáj-
dalom, leginkább protestáns vallású nép között ütötte fel 
fejét. Érdemes ennek okait komolyan kutatni A tény 
itt áll előttünk; nem zárkózhatunk el előle, bármily kelle-
metlen. 

Ellenfeleink táborából már felhangzott a kárörvendő 
szó, mely a mult századok bölcseinek könnyűségével azt 
mondja: íme a protestáns vallás romboló ereje, íme az 
eretnek szabadosság, az erkölcsi tekintélyt nem ismerő 
féktelenség meghozta gyümölcseit! A prédikátorok tanai 
kiirtják a nép hitét, veszélyeztetik az állam békéjét, meg-
akadályozzák a társadalom természetes fejlődését. 

Ezt a szemrehányást, így általánosságban odavetve, 
igaztalannak és méltatlannak találom. Nem a hitelvek, 
hanem azoknak nem ismerése és nem követése a haj. 
De ha kissé gondolkozni kezdünk a tagadhatatlan tény 
jelenségei felett, lehetetlen eltagadnunk, hogy a mi egyhá-
zunknak is van része a baj létrehozásában. Nem kívánok 
egyes lelkészekről és gyülekezetekről szólani; minden 
szemrehányási szándék nélkül kivánom az ügyet sine ira et 
studio szemügyre venni. És kérdezem önmagamtól: vájjon 
ezen mi alföldi evang. nagy gyülekezeteinkben kellően 
van-e gondoskodva a nép erkölcsi és vallási vezetéséről? 
vájjon épen a köznép nagy tömege nincs-e elhanyagolva 
és elfeledve a vezetésre hivatott, szellemileg és anyagilag 
áldottabb kelyzetben levő intelligentia által? 

És e kérdésekre nem merek tagadólag válaszolni. 
Látom, hogy gyülekezeteink lélekszámra örvendetesen 
szaporodnak; de a lelkészek száma marad a régi; 4, 5, 
6 ezer, sőt több lélek is esik egy lelkészre, a ki a legjobb 
akarat mellett sem képes híveivel egyénileg foglalkozni. 
Látom, hogy a templomok és más közművelődési helyek 
építésének száma épen nincs arányban a palotaszerűen 
épülő vendéglők és mulató helyek számával. Látom, hogy 
nem gondoskodunk eléggé a népnek lelki táplálékáról, 
valláserkölcsi tartalmú és jellemképző, tanulságos olvas-
mányokról; látom, hogy az ilyenek kiadására hivatott 
társulatot épen azok nem segítik, sőt működésében épen 
olyanok akadályozzák, a kiknek hivatali kötelességük és 
magasztos hivatásuk volna a valláserkölcs terjesztése! 



Lehet-e csodálkozni, hogy ily körülmények között 
a hónapokig munka nélkül lézengő, de mégis tudvágyó 
nép lelketlen bujtogatok és erkölcstelen önző emberek áldo-
zatává lesz? Az olvasni szerető és tanulni vágyó rész 
felkeresi a politikai, ügynevezett polgári és olvasó köröket, 
melyekben ismét magára hagyatva, lelki vezér nélkül, 
teljesen tájékozatlanul olvassa a nem épen neki való 
politikai lapokat, melyek nem az igazat, nem a nemeset, 
nem a szépet, hanem csak sensatiósat, az érdekeset kere-
sik, melyek tele vannak mindenféle elöljárók és hivatal-
nokok való és költött bűneivel, a vallás és egyház károm-
lásával, rablások és öngyilkosságok históriáival, társadalmat 
és közrendet felforgató eszmék dicsőítésével és a mi legin-
kább megragadja lelküket, önsorsuk borzalmas leírásaival! 
Az a szegény jó nép nem is sejti, hogy a kik ezt írják, 
azt pénzkeresésből, önérdekből teszik. A mi szegény parasz-
tunk azt hiszi, hogy a mi nyomtatva van, az mind igaz 
is; az ő nézete szerint nem mernék írni, ha nem volna 
igaz! Ilyen olvasmányok mételyezik meg népünknek lelkét, 
mely nem ismeri a politika rugóit és a sajtó romlott 
elemeit. Az ilyeneket olvasó tájékozatlan nagy tömeg 
minden művelt kabátos emberben, saját elöljáróiban és 
gazdagabb polgártársaiban ellenséget lát, mert csak rosz-
szat olvas felőlük; kezdi hinni, hogy azok az ő adóját 
zsebre rakják, az ő vérét kiszívják és őt lenézve, a teher-
hordó állatok sorsára juttatják. 

A ki az emberi lélek természetét ismeri és a ki ezeket 
a jelenségeket komoly figyelmére méltatja, kénytelen elis-
merni, hogy a mi jó népünk nagyon ki van szolgáltatva 
olyan ámítóknak, a kiknek sem országuk, sem hazájuk; 
a kik a magára hagyott tömegben kész és alkalmas anya-
got vagy eszközt találnak saját céljaik szerinti zavarok 
előidézésére. 

Uraim, semmi sem történik ok nélkül. A néppel 
foglalkoznunk és érintkeznünk kell, ha azt akarjuk, hogy 
farkasok és rókák zsákmányául ne essék. Menenius 
Agrippának régi meséje a gyomorról és az ellene fellázadt 
tagokról ma is sokat megmagyaráz. A nép éhes, de nem 
csupán kenyérre, hanem szellemi eledelre is. Ne vonjuk 
meg tőle ezt az eledelt. Adjunk neki alkalmat és módot 
arra, hogy jelkét művelhesse, hogy vasárnapját ne a 
korcsmákban, hanem a templomban tölthesse; kövessük 
az angolok példáját, a kik társadalmilag gondoskodnak 
arról, hogy a szegény nép az evang. igazságai helyett 
ne legyen kénytelen a bűn igéit hallgatni. A nép minde-
nütt tudvágyó és kíváncsi, elégítsük ki azt iskolával, taní-
tással, felolvasással; adjunk kezébe jó könyvet, mely 
lelkét művelje és ne nézzük közönynyel azt a lassú pusz-
títást, melyet a nép házához vitt rabló históriák okoznak. 

Merem állítani, hogy a fenyegető socialismus nagyobb 
veszedelemmel fenyegeti az evang. egyházat és annak 
valláserkölcsi életét, mint az állam közgazdasági érdekeit. 
De azt is merem állítani, hogy e bajokat az ajánlgatni 
szokott minden gyógyszerek mellett leginkább csak a 
keresztyén egyház képes gyökeresen megorvosolni; az 
az egyház, mely hirdeti és megvalósítja a szereteten 
alapuló testvériséget; mely vallásos alapon terjeszti a 
valódi műveltséget, mely megbecsüli és jutalmazza a 
munkát, mely ajánlja az alázatosságot, az engedelmes-
séget, de egyúttal megköveteli az igazság uralmát és meg 
védi a szegénynek jogait is. 

Ha a mi népünk meg fog győződni, hogy e vallás 
és egyház vezetői, papjai, felügyelői és tanítói valóban 
törődnek vele; ha látja, hogy ezek érdeklődnek örömei 
és szenvedései iránt, hogy ezek gondoskodnak lelki szük-
ségleteinek kellő kielégítéséről, elegendő számú templomról 
és iskoláról, jó olvasmányról és nemesebb szórakoztatá-

sáról: akkor nem vesznek rajta erőt a hamis próféták 
ámításai és helyre áll a természetszerű fejlődés és haladás 
állapota. 

Azon reményben, hogy ezen állapot előmozdításához 
a mi mai gyűlésünk is lényegesen fog hozzájárulni, a 
tanácskozást megnyitottnak nyilvánítom. 

R É G I S É G E K . 

A református egyház története 
Vasmegyében. 

Az a nagy vallási mozgalom, a reformáció, mely a 
XVI. század második tizedében, Németországból eredőleg, 
Európaszerte megindult s Magyarországban is rövid idő 
multán nagy kiterjedést vett, Vasmegyére is csakhamar 
kiterjedt s jó korán erőhöz jutott. Ha meggondoljuk, hogy 
Erdősi (Sylvester) János a biblia újszövetségi részének 
első magyar fordítója e munkáját 1541-ben adta ki Sár-
várott a Nádasdy Tamás által felállított nyomdából — 
a mi már a reformáció híveinek létezése mellett bizonyít 
— és főleg, ha fontolóra veszszük, hogy ugyancsak e 
bibliafordító említett főrangú pártfogója költségén 1534-ben 
a vittenbergi egyetemre ment ki Sárvárról s előbb pedig 
itt működött, mint tanító; azt lehet következtetnünk, hogy 
a húszas évek végén, vagy legalább is a harmincas évek 
elején már voltak protestánsok Vasmegyében. 

E feltevést igazolja végül még azon körülmény, hogy 
Dévai Biró Mátyás, kit lángoló buzgóságáért, fáradhatat-
lan munkásságáért közönségesen magyar Luthernek is 
neveznek, 1534—1536-ig, tehát két éven át Nádasdynál 
időzött Sárvárott. Mert ez feltétlenül bizonyítja, hogy úgy 
Nádasdy, mint Sárvár vidéke már előbb ismerős volt a 
reformációval. 

Kívül esik ezen ismertetés keretén, hogy mindazon 
okokra rámutassunk, melyek a reformáció gyors és sikeres 
terjedését előmozdították. Már azon egy körülmény is, 
hogy maga első Ferdinánd király az azon időben terve-
zett s meg is tartott tridenti zsinatra küldött püspök köve-
teket egyházi reformok sürgetésére utasította s bizonyos 
határig menő reformoknak ő is barátja volt — elég magya-
rázatot nyújt. A vallás reformálásának szükséges volta 
levén uralkodó vélemény azon időben: könnyen kimagya-
rázható, hogy a fő- és köznemesség s velük együtt a 
jobbágy-néposztály is mindjárt kezdetben tömegesen sora-
kozott a megindult reformáció kibontott zászlója köré. 

Nagyon természetes, hogy kezdetben a lutheri irány 
volt ismeretes, mint mindenütt, úgy Vasmegyében is. De, 
hogy Kálvin iránya szintén csakhamar talált nagyszámú 
követőkre, bizonyos abból, hogy már az 1548. és 1550-ik 
években hozott törvények és sacramentáriusok (így nevez-
tettek Zvingli és Kálvin hívei) mindenünnen való elüzeté-
sét rendelték. Sőt épen Vasmegvére vonatkozólag adott 
ki a reformációval különben rokonszenvező Miksa király 
1567. okt. 31-én a r. kath. papság sürgetése folytán egy 
rendeletet, a nagyban terjedő kálvinizmus elnyomására. 

A reformáció gyors és sikeres terjedésének előmoz-
dításában kiváló érdemeket szerezvén országszerte egyes 
főúri családok: mint ilyenek Vasmegyében a Nádasdy és 
Batthyányi család tűntek ki. 

Amabból, mint a reformációnak vezér alakja, Nádasdy 
Tamás válik ki, a kinél egyes reformátorok is, mint Erdősi 
és Dévai menedéket, pártfogást, működési tért nyertek: 
sőt az egyik nagy német reformátorral, Melanchton Filep-



pel is levelezett, ő volt az, a ki csakhamar a reformáció 
kezdetén fő birtokán, Sárvárott felsőbb iskolát és nyomdát 
alapított s bizonyára nemcsak birtokain, hanem egész 
Vasmegyében is sokat tett az evangéliumi vallás terjedé-
sére. E család buzgó protestáns tagjai voltak még Ferenc 
és Pál ; de az előbbi nem azonos a Vesselényi összesküvés 
részesével, mert az már katholizalt 1643. nov. 25-én. 

A reformációt pártoló másik főúri család, a Batt-
hyányi: németújvári és kömendi birtokain s ezek vidékein 
mozdította elő a protestántismus ügyét. Közülök mint 
ilyen: Batthyányi Orbán neve ismeretes először, a ki 
meggyőződésének martyrja is lett, a mennyiben a mint 
Bod Péter feljegyezte róla, noha Izabella királyné taná-
csosa volt, Martinuzzi György az ép oly erélyes, mint 
erőszakos főpap saját szolgáját megvesztegetve, méreggel 
végeztette ki. Különösen kivált e családból a tudományo-
san képzett Bathyányi Boldizsár, a kinek támogatása és 
pártfogása mellett keletkezhetett és állhatott fenn Körmen-
den a XVI-ik század második felének közepetáján léte-
zett felsőbb iskola, melyben, újabban felmerült adat szerint 
a theologiai tudományok is taníttattak. 

A protestáns vallásúak néhány évtizeden át az egész 
országban együtt voltak, csak a Kálvini irány terjedésével 
s a helvét hitvallás elfogadásával fejlett ki mindinkább 
az ellentét, majd a szakadás. 

Ez a különválás legkésőbb történt meg a dunán-
túli részeken, így Vasmegyében is. A Csepreghen 1590-ben 
Nádasdy Tamás jelenlétében megtartott zsinat, vagy mint 
nevezni szokták: colloquium alkalmával dőlt el a külön-
válás ügye, hosszas, szenvedélyes harc után. 

A helvét hitvallást, vagyis a kálvini irányt elfogadó 
párt ezután Beythe István németújvári lelkészt válasz-
totta püspökének, a kit ugyan egyes történetírók már 
előbb is püspöknek mondanak, de kétségtelen, hogy a 
református püspöksége a szakadás megtörténte után 
kezdődik. 

A református egyházak már a XVI-ik, vagyis a refor-
máció első századának végén nagy számmal voltak Vas-
vármegyében, Bod Péter egyháztörténetében 57 gyüleke-
zetet említ, melyek a sopronmegyei egyházakkal egy 
egyházmegyét alkotva, a dunántúli egyházkerület kötelé-
kébe tartoztak. 

A XVII. század kezdetén még inkább elszaporodtak 
a református gyülekezetek, különösen az őrségi részen, 
a hol még a XVIII-ik század első tizedében sem volt egyet-
len katholikus gyülekezet sem. S ha következtetni lehet 
abból, hogy a Körmendre 1629. március 18-ára össze-
hívott püspök-választó kerületi közgyűlés meghívóját Vas-
megyéből Boiccius Péter unyomi, Kanizsai János német-
ujvári, Szilágyi István vépi lelkészek, mint széniorok, 
tehát esperesek is aláírták, azt kell mondanunk, hogy 
Vasmegyében a reformátusoknak a XVII-ik század elején 
nem is egy, de három egyházmegyéjük volt, de hihetőleg 
a szomszédos Sopron- és Zalamegye közelebbi egyházaival 
kapcsolatban. 

A vasmegyei reformátusság nevezetesebb helyei vol-
tak: Németújvár az első, tisztán református püspök Beythe 
István, majd második, utódja Kanizsai Pálfy János püspök 
székhelye és Körmend, hol Pathai István 1612-ben. majd 
Kanizsai 1629-ben választattak a kerületi közgyűlés által 
püspökökké, a hol ez utóbbi 1631. év áldozó csütörtök 
napján kerületi közgyűlést tartott, s a hol — mint fen-
tebb már említve volt — bizonytalan ideig felsőbb iskola 
is létezett. 

Mindkét hely a református vallást pártoló Batthyányi 
családé lévén, ezeknek fontossága könnyen érthető. 

A XVII. században országszerte megindult reformáció 

ellenes mozgalom, majd heves üldözés a vasmegyei refor-
mátus egyházakat sem hagyta érintetlenül. Sőt azon kö-
rülmény folytán, hogy a főpártfogó főúri család feje 
Batthyányi Ádám 1630 táján katholizalt és előbbi hitsor-
sosai ellen fordult, a legnagyobb támadásoknak voltak 
kitéve. 

Egymásután foglaltattak el a reformátusok templo-
mai. lelkészeik elűzettek s a pásztor nélkül maradt nyájak 
szétzüllve, üldözve nagyon is megfogyatkoztak. 

Az első hevesebb támadás 1634-ben következett 
be, mely év február havának 9-én kelt levelével Batthyányi 
Ádám a birtokain levő összes protestáns papoknak meg-
parancsolta, hogy 15 nap alatt elhagyják helyeiket. Majd 
a templomok elfoglalása következett egymásután. 1643-ban 
foglaltatott vissza a körmendi, ezt követték: a csákányi, 
molna-szecsődi, hidas-hollósi, egyházas-rádóci, szent-lőrinci, 
táplánfai, kis- és nagy-kajdi, polányi, kápolnás-falui, tót-
falusi, kis-unyomi, új-falusi, nagy-unyomi, balogfai, köves-
kúti, salfai, felső-surányi, bődi, ivánci, 1663-ban a felső-
eőri templomok és iskolák. Ezekhez járulnak az Őrségben 
elvett templomok és iskolák, melyek a következők: ker-
cai, veleméri, laki vagy szent-miklósi. nagy-rákosi, kerkás-
kápolnai, szaknyéri, szent-péteri, hodosi. Ezek közül 
1648-ban III. Ferdinándhoz intézett folyamodásra négy 
egyház: a szent-péteri, nagy-rákosi, kercai és hodosi vissza-
kapta összes birtokait és a vallás szabadgyakorlata nekik 
megengedtetett. 

De habár elvétettek is a templomok és iskolák, 
habár üldöztettek is a hívek és lelkipásztorok, az isteni 
tisztelet gyakorlása mégis meg volt több helyen még a 
XVIII. század első tizedében is újonnan épített imahá-
zakban. 

Az 1708-ban püspökké választott Hodossy Sámuel 
ugyanis első sorban a még meglevő vasvármegyei gyüle-
kezeteket látogatta meg, s ezen időben a többi között 
még Velemér, Iváncz-Moráccal és Szt-Márton a fennálló 
anyaegyházak közé tartoztak. 

De ezután már nem sokáig tartott létezésük. Az 
1714/15-ik évi országgyűlés a protestánsok jogait a leg-
szűkebb korlátok közé szorította, majd az 1731-ben ki-
bocsátott Károly-féle rendelet — Carolina resolutio — az 
istentisztelet gyakorlását csupán az actikuláris helyeken 
engedte meg. Ilyen pedig Vasmegyében egy volt refor-
mátus részről: Felsö-Eör, de a melynek még így is sokat 
kellett küzdenie lételének fenntartásáért. 

A még legtovább állott őrségi gyülekezetek is erő-
szakkal fosztattak meg ekkor templomaiktól. Mint egy 
feljegyzés tanúsítja: A kercai templom 1732. nov. 18-án 
foglaltatott el, a hodosi 19-én, az őri-szent-péteri és nagy-
rákosi 20-án. 

Ettől fogva a hívek csak magános házaikban buz-
gólkodhattak vallásuk gyakorlásában, vagy nagy költséges 
útazással otthonuktól távol: Fclsö-Eörben és a szomszé-
dos Zalamegye Barabásszeg községében elégíthették ki 
lelki szükségleteiket. 

Tehát mintegy 50 éven keresztül egész Vasmegvé-
ben tulajdonkép csak egy nyilvános református gyülekezet 
volt, a fehő-eöri. 

Midőn azonban II. József 1781. okt. 13-án kiadta 
közismereti! türelmi rendeletét az abban foglalt tűrhető 
engedmények folytán a még itt-ott létező hívek mindjárt 
kezdettek gyülekezetekké szervezkedni. Ez ugyan sok ne-
hézségbe ütközött, ha meggondoljuk, hogy az akkori szom-
bathelyi püspök Szily János a türelmi rendelet közhírré 
tétele után — bár sikertelenül — mindjárt protestált az 
ellen az uralkodóhoz. De ennek dacára is már 1783-ban 
Körmenden, Egyházas-Rádócon, Őri-Szent-Péteren, Nagy-



Kákoson, Kercán önálló anyaegyházak keletkeznek, rendes 
lelkészekkel s templomokat és iskolákat építenek. 

Az anyaegyházak mellett szervezkedtek leányegy-
házak is. így Senyeházán, Szalatőn, melyek Őri-Szent-
Péterhez tartoztak; majd előbbi 1803-ban, utóbbi 1808-ban 
az egyházi felsőség által anyaegyházzá szerveztetett. 
Leánygyülekezet volt ugyanakkor már Hidas-Hollóson is. 

Az egyházi szervezkedés ezen idejében a Vasmegyé-
ben levő fentebbi egyházak hatóságilag a pápai esperes-
séghez osztattak be s annak kiegészítő részét képezték. 

A nagy távolság miatt azonban — tekintetbe véve 
az akkori közlekedési viszonyokat is — az érintkezés 
felette nehéz volt. Erre való tekintetből az 1808-ik év 
máj. 23—25. napjain Szilas-Balháson tartott egyházkerü-
leti gyűlésen az akkori püspök, Torkos Jakab azt indít-
ványozván, hogy a vasmegyei gyülekezetek a szomszédos 
zalamegyeiekkel együtt őrségi néven külön egyházmegyévé 
szerveztessenek, az idítvány elfogadtatott s a kivitellel a 
püspök meg is bízatott, a ki maga jött el s a Terestyén-
Szecsődöíi szeptember 21-én tartott gyűlésen befejezte az 
egyházmegye szervezését. 

Vasmegyében az idő szerint kilenc anyaegyház volt 
és pedig névszerint: Felső-Eőr, Egyházas-Rádoc, Körmend, 
Terestyén-Szecsőd, Nagy-Rákos, Őri-Szent-Péter, Kerca, 
Senyeháza. Szalafő. Ezekhez kapcsoltatott még Zalamegyé-
ből Szentgyörgy völgye és Barabás-Kustánszeg társanya-
egyházak; tehát az egyházmegye 11 anyaegyházból állott. 
Leánygyülekezet az anyaegyházmegyében ekkor csak 
Hidas-Hollós volt. 

Az egyházmegye első esperese Bartha György egy-
házas-rádóci lelkész, gondnokai pedig: Dienes Ferenc 
táblabíró és Chernelházi Chernel György voltak, a meny-
nyiben a megtisztelő* bizalom ez állásra egyszerre két 
egyént hívott el. 

Az ekképen megalakult egyházmegye gyülekezetének 
buzgó lelkipásztorai hozzáfogtak ezután egyházaik meg-
erősítéséhez. Mely törekvés és a vallás szabad gyakorlása, 
melyet a korábban 1790/9l-ben II. Lipót alatt alkotott 
országos törvények eleggé biztosítottak, azt eredményezte, 
hogy lassanként újabb leánygyülekezetek; sőt — bár 
nem Vasmegye területén, de mégis ezen egyházmegyébe 
kebelezve — egy anyaegyház is alakíttatott 1838-ban: 
Kerka-Németfaluban. 

Ujabb keletkezésű leányegyházak: a kis-rákosi, 
csonka-hegyháti, veleméri, szécsi-szent-lászlói, molna-sze-
csődi, puszta-rádóci, kerka-kápolnai, — mindannyi isko-
lával, melyeket a népesség felszaporodása mellett főkép 
a tanügyi fejlődés is hozott létre, tehát a legszebb vallás-
erkölcsi és hazafias missziót is teljesítenek mindnyájan. 

Az egyházmegye élén álló férfiak voltak űjabb 
keletkezésétől fogva, esperesek: Bartha György egyházas-
rádóczi, Arany József felső-erői, Fülöp Sámuel terestyén-
szecsődi, Mozgai Sámuel tereslyén-szecsődi, Kós Ferencz 
egyházas-rádóci, Baki Gábor kercai, Horváth János nagy-
rákosi, Lucsh Sándor felső-eőri s ez időszerint Somogyi 
Gyula egyházas-rádóci lelkészek. Gondnokok pedig; Dienes 
Ferenc szecsődi majd Szita János felső-eőri birtokosok, 
s mind kettővel egy időben Chernelházi Chernel György 
tömördi nagybirtokos; Dienes Gábor, Chernel Gusztáv, 
Chernel Ferdinánd, Dienes Lajos és a jelenben Chernel 
Antal nagybirtokosok. 

Vasmegye területén ez idő szerint kilenc anya- és 
hat leányegyház van; de egyházhatóságilag hozzá van 
kapcsolva három anya-, egy társ- és két leánygyülekezet 
is Zalamegye széléről. E szerint tehát a vasmegyei őrségi 
ref. egyházmegyét összesen 12 anya-, egy társ- és nyolc 
leányegyház alkotja 12 lelkészszel és 23 tanítói állással. 

Az egyházmegye tisztikarát alkotják a már előbb 
említett esperes és gondnokon kívül jegyzők: Rácz István 
kercai lelkesz egyházi, Mező Gyula hodászi bérlő világi; 
tanácsbirák: Jezerniczky Kálmán terestyén-szecsődi, Mezey 
János őri-szent-péteri, Szűcs László senyeházi lelkészek 
egyházi, Éhen Gyula szombathelyi polgármester, Chernel-
házi Chernel György tömördi birtokos, országgy. képviselő, 
Dezse Gyula kir. tanácsos, felső-eőri ügyvéd és Mészáros 
Ernő körmendi szolgabíró világi részről; pénztárnok: 
Jezerniczky Kálmán; számvevők: Fülöp József körmendi 
lelkész és Soós Sándor körmendi városi jegyző; tanügyi 
bizottság, melynek elnöke Somogyi Gyula esperes, tagjai 
pedig a körlelkészek: Fülöp József, Vikár János, Antal 
Dénes; az ügyész Éhen Gyula; a levéltárnok Fülöp József 
lelkész. 

A 23 tagból álló tanítói karnak egy köre is van, 
mely felöleli működési körébe a szakfelolvasásokat, gya-
korlati oktatást és pályakérdések kitűzését. 

Az egyházmegye összes népessége 15,165 lélek, 
melyből kizárólag Vasmegyére 11,085 lélek esik, a többi 
a Zalamegyéből kapcsolt egyházakban van. 

A rendes iskolába járó növendékek létszáma 1628, 
melyből egy-egy tanítóra átlag 70—70 növendék jut. Az 
ismétlő iskolai növendékek száma pedig 618. 

A hívek — kivéve a szent-gotthárdi fiókegyházban 
1896-ban letelepült mintegy 100 lélek svájci reformátust 
— valamennyien tiszta magyarok s e szerint úgy a tem-
plomi igehirdetés, valamint az iskolai tanítás nyelve is 
kizárólag magyar. 

Mindezeknél fogva a vasmegyei református gyüleke-
zetekre — épen geográfiái fekvésüknél fogva, a mennyi-
ben valamennyien határszélhez közel feküsznek, valóban 
kettős misszió vár. Az egyik, a melynek a többi feleke-
zetű egyházakkal együtt szolgálatában állanak, tudniilik a 
valláserkölcsi élet fejlesztése, s a másik, a mely nem 
kevésbbé fontos, hogy tiszta magyarságuknál fogva itt a 
határszélen, sőt benn is a különböző idegen nyelvű lakó-
sok között a nemzeti szellemnek valódi éber őrei, letéte-
ményesei, sőt ápolói és terjesztői legyenek ; s bizalommal 
tekinthetünk a jövőbe, hogy e feladatoknak életrevaló-
ságuk, gyarapodásuk és számbeli növekedésük folytán meg 
is fognak felelni. 

Fülöp József\ 
körmendi ev. ref. lelkész. 

IRODALOM. 

** A Néptanítók Zsebnaptára az 1897/98. tan-
évre, melyet Ember János fő- és székvárosi s.-tanfelügyelő 
szerkeszt, épen most jelent meg. A kitűnően szerkesztett 
naptár az idén is a szokott és kedvelt alakban és kiállí-
tásban került a könyvpiacra. A naptári részen és a tan-
ügyi címtáron kívül ez idén is csupa oly közleményeket 
foglal magában, a melyek a tanítóval és iskolával szoros 
kapcsolatban vannak. A tanügyi címtárba, dacára a gon-
dos szerkesztésnek, néhány hiba csúszott be, pl. a pap-
nevelő intézetek között nem említi a kolozsvárit, mely 
immár a harmadik évét járja és a két év óta megszűnt 
nagy-enyedi theologiai akadémiát most is létezőként sze-
repelteti. E kisebb hibáktól eltekintve, Ember János nap-
tára a tanítóknak nélkülözhetetlen tanácsadója lett. Szép 
és ügyes kiállítása dacára az ára csak 50 kr. Postai kül-



déssel 55 kr. Megjelent és kapható Lévai Mór kiadó-
hivatalában Budapesten IV. Egyetem-utca 1. szám és 
Ungvárt. 

** Fiatal véreim cím alatt egy vaskos füzetben 
Szemere Miklós, kinek Fair Play című tanulmánya a télen 
széles körben tünt fel, égető társadalmi kérdésekhez szól 
hozzá. A Széchenyi lakoma ez idei szónoka, hazafiasan, 
szivéből, meggyőző erővel mindig érdekesen és tanulsá-
gosan beszél tárgyairól, magyar szivből a magyar szivhez. 
Ebben a müvében a fiatalság egészségesebb nevelésére ösz-
tönöz. Az angol tűzi példányképül, annak követésére ösz-
tönöz. Fejtegetéseiben sok az erkölcsi komolyság s a 
modern erkölcsi léhaságot szigorúan ostorozza. írása 
mindig érdekes, gyakran szellemes és leglöbbnyire tanul-
ságos. Ára 30 krajcár. Kapható az Athenaeumnál és 
minden könyvkereskedésben. A mű Felméri Lajos emlé-
kének van ajánlva, ki annak idején Szemerének neve-
lője volt. 

** A Pallas Nagy Lexikona XV-dik kötetéből, 
mely e legnagyobb irodalmi vállalatnak utolsóelőtti kötete, 
most kaptuk az 1—5. füzeteket, melyekben a >Sitnor-
kodex-Szabad-csapatok «. címszók közé eső anyag van 
közölve az általunk is több ízben kiemelt kitűnő feldol-
gozásban. Minden egyes cikke nemcsak tanulságos, hanem 
élvezetes olvasmány is, melyet a laikus is könnyen meg-
érthet. A fősúlyt a magyar dolgokra fekteti s különösen 
Magyarország földrajzát, történetét, irodalmát, művészetét, 
közgazdaságát és iparát kiváló gonddal ismerteti. E mel-
lett azonban a külföld sincs elhanyagolva. A theologiai 
és egyházi kérdéseket is bár röviden, de megbízható szak-
értők dolgozzák. A szines képmellékletek s a nagyszámú 
másnemű illusztrációk és szöveg-ábrák a kiadó társaság 
áldozatkészségét dicsérik. A nagybecsű vállalat megren-
delési ára füzetenként 30 kr. 

** »Az 1848/49 iki Magyar Szabadságharc Tör-
ténete® című nagy illusztrált műből most jelent meg 
a 88-ik füzet. Gracza György zerző e füzetben Komá-
rom meghódolását mondja el, s ezzel befejezi magát, a 
tulajdonképeni harcot. Még csak a kivégzések leírása van 
hátra rövid befejező ismertetés az emigrációból, s nagy-
szabású munka véget ér. E fözetben csak illusztráció van, 
Komárom átadása 1849. oktober 3-kán. De a legköze-
lebbi füzetben több nagybecsű, eddig sehol meg nem 
jeient kép fog közöltetni. Kiadója a Lampel-féle cég 
Budapesten. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténete című müvéből a 68-ik füzetet kaptuk, melyben 
a szerző a III. Károly uralkodásának végső éveit és Mária 
Terézia trónra lépését beszéli el. Többször rámutattunk 
e derék munka kiváló tulajdonságaira, melyek a jelen 
füzetben is fényesen kidomborodnak. A füzetet egy mű-
melléklet (»Nádasdy Ferenc gróf tábornok«) és 14 szép 
kivitelű szövegkép illusztrálja. A munka Lampel R. kiadása 
(Budapest, Andrássy-út 21.) és füzetenként 30 krért lehet 
megrendelni. 

E G Y H Á Z . 

Aranykönyv. Csilléry Dávidot, az óbudai ev. ref. 
egyház kurátorát Nagy Károlyba nevezték ki járásbirónak. 
Ez alkalommal újabb jelét adta egyháza iránti szereteté-
nek; az óbudai egyház szegény alapja javára 100 frtot 
adományozott. Szívesen hozzuk köztudomásra ez úton is 
a buzgó lelkész és a távozó kurátor sok esztendei fárad-
hatatlan munkássága által a fejlődés szép fokára emel-
kedett óbudai ev. ref. egyház köszönetéi. 

A f.-zempléni egyházmegye őszi közgyűlését 
Gálszéesen, Zemplénmegye ez északi kis mezővárosában 
augusztus hó 27-én tartotta meg. A közgyűlést isteni tisz-
telet előzte meg, mely alkalommal Réz László homonnai 
missziói lelkész imádkozott. Ennek végeztével kezdődött 
a tulajdonképeni tanácskozás, melyen mint az azt meg-
előző isteni tiszteleten igen sokan voltak jelen. Elnököl-
tek Fejes István esperes és Bernáth Elemér egyházmegyei 
gondnok. Mint tanárbirák jelen voltak: Dókus Ernő ország-
gyűlési képviselő, Dókus Gy. Zemplénmegye főjegyzője 
gr. Lónyay Gábor, Sárkány Imre gálszécsi, Ujj István 
ladmóci, Hajzer Endre hardicsai és Szeghő Benő zempléni 
lelkészek. A jegyzőkönyvet Dókus László világi, Hutka 
József papi fő- és Péter Mihály helyettes aljegyző vezették. 

A közgyűlés első és ragyogó pontja volt Bernáth Elemér 
gondnoknak, lapunk más helyen egész terjedelmében olvas-
ható beszéde, melyet mindvégig feszült figyelemmel hall-
gattak, végül éljenzéssel honoráltak. Ezután Fejes István 
esperes olvasta fel jelentését melyből örömmel győződtünk 
meg, hogy egyházmegyénk, ha szegény és kicsiny is, de 
a kötelességteljesítésben az elsők közé tartozik. 

A papok hűséggel hordozzák a gyönyörű, de viszo-
nyaik közt igazán terhes igát. A hívek elég áldozatkészek, 
vallásosak és erkölcsösek, különösen a tanügy képe kezd 
örvendetesebb szinre változni, mert még ezelőtt két évvel 
még 12 tanítói állomás volt betöltetlen, ma már csak négy 
van tanító nélkül s a nagyobbára ifjú tanítók serényen 
forognak tisztökben. Elszomorító volt azonban azon hiva-
talos kijelentés, hogy az államsegélyről még most sem 
tudunk semmit, pedig az esperes szerint is a mai állapot 
tűrhetetlen, mert örökös segélykérés lealacsonyítja a lel-
készi tekintélyt. Óhajtja és mindent elkövet, hogy e nagy 
kérelésben legalább világosságot lássunk. Az esperes nagy 
hivatottságáról és páratlan buzgalmáról tanúskodó jelen-
tése egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetni ren-
deltetett. 

Az esperesi jelentés után felesküdtek az újonnan 
választott, hivatalnokok ú. m. Hutka József egyházi, Dókus 
László világi főjegyző és Kozma Antal tanácsbiró. Egy-
házmegyei ügyészszé választatott dr. Thuránszky László, 
s.-a.-újhelyi ügyvéd. Tudja Mihály deregnyői és Erdélyi 
András m.-izsépi lelkész illető helyeiket elfoglalták. 

Az egyházmegye zöldasztalára került ügyek közül 
megemlítem a következőket. A »Jelentő« ívek körüli nyug-
talankodásnak tekintendő, hogy Kiss Tamás málcai és 
Horkay Bertalan abarai lelkészek arra kérték az egyház-
megyét, miszerint az ő földjövedelmök értéke a kataszt. 
tiszta jövedelem után számíttassék és e szerint igazít-
tassék ki. 

Az egyházmegye kérelmezőket nem utasította el, 
hanem felterjesztette a kerületre, mivel úgyis most foglal-
kozik egy bizottság azzal, hogy minemű igazítások vol-
nának létesíthetők a » Jelentő* ívekben. A megállapodás-
hoz képest fognak aztán a kérvényezők jövedelmei vagy 



elutasíttatni vagy a többiekkel együtt helyesbíttetni. A 
gyűlés legnagyobb részét az ügyes-bajos dolgok, a tan-
ügyi választmány, a lelkészértekezlet jegyzőkönyveinek 
tárgyalása képezték. Közben két új tanító is felesküdött. 
Délben az egyház által adott ebéden jelentünk meg, ahol 
vége-hossza nem volt a szebbnél-szebb pohárköszöntők-
nek. Délután bírósági ügyek tárgyaltattak. Ezután a köz-
gyűlés berekesztetett. Péter Mihály. 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon augusztus 
30-án pótló vizsgálat tartatott, mely alkalommal hét 
harmadéves a negyedik évre promoveáltatott, kettő pedig 
osztályismétlésre utasíttatott. Ugyanez a hét papnövendék 
szeptember 1—3-dik napjain N.-Kőrösön az egyházkerü-
leti vizsgáló bizottság előtt tanítóképességi vizsgálatot tett, 
még pedig kettő jeles, kettő jó és három elégséges eredmény-
nyel. Szeptember 6-án theologiai alapvizsgálat tartatott, 
melyet egy jeles, egy jó és két papnövendék elégséges 
eredménynyel tett le. Szeptember 8-án az új iskolai év 
megnyitása ment végbe, mely alkalommal Szász Károly 
püspök úr nagyhatású beszédet tartott, keresztyén hit-
buzgóságra, erkölcsi tisztaságra és a tanulásban ernye-
detlen szorgalomra buzdítván a theologiai ifjúságot. Az 
intézetbe felvétetett két végzett, hét negyedéves, négy 
harmadéves, öt másodéves és 12 első éves, összesen 
30, illetve 28 papnövendék. A jelentkezők száma 35 volt. 
Ezeken kívül bentlakásra jelentkezett 27 egyetemi és mű-
egyetemi hallgató, kiket azonban négy kivételével hely 
nem léte miatt el kellett utasítani. Bizony nagy áldás 
volna, ha Budapesten egy nagyobb szabású >Református« 
vagy »Protestáns internátus«-t szervezne a protestáns 
közönség áldozatkészsége! 

Budapesti országos árvaházunkról meleg han-
gon írott rokonszenves ismertető cikk jelent meg a »Nép-
tanítók Lapja» f. évi 33. számában György Aladárnak, 
a tanügyi irodalom e kiváló munkásának szakavatott 
tollából. »Ez az árvaház, mondja cikkíró, mai napig az 
egyetlen nagyobb oly intézetünk, hol fiúk és lányok együtt 
neveltetnek s így nevelésük sokkal családiasabb jellegű, 
mint más intézeteinkben. Ez volt az első népiskola hazánk-
ban, mely a slöjdöt, a kézi ügyességre nevelő új módszert 
1893-ban meghonosította és azóta folyvást gyakorolja. 
Az intézet iskolája felszerelés és vezetés tekintetben minden 
méltányos kívánalmaknak megfelel, de nemcsak tanítanak 
itt, hanem nevelnek is; igyekeznek minden tekintetben 
elfeledtetni a szegény gyermekekkel szomorú sorsukat, 
fejleszteni bennük a kedélyt és az idealismust. Kirándu-
lások, társasjátékok napirenden vannak és a nagy szünidő 
egyrészét hegyek között, szabadban töltik«. »A prot. orsz. 
árvaház fényes követésre méltó példa. Miért, szomorúan 
kérdjük, miért nincs minden megyében és minden nagyobb 
városban legalább egy ily intézet?* Köszönet és elismerés 
ez illetékes helyről jött méltánylásért, melyet árvaházunk 
valóban meg is érdemel. 

Budapesti ref. főgimnáziumunkban f. hó 6-án 
volt az évmegnyitó ünnepély, melyet a szokottnál is ünne-
pélyesebbé tett az új igazgató és két új tanár eskütétele. 
Az ünnepély, mely a tanuló ifjúság és szülők részvételé-

vel a templomban folyt le, a »Jövel Szentlélek* éneklé-
sével kezdődött, mely után Laky Dániel főgimn. tanár 
tartott szép alkalmi imádságot. Ennek végeztével Szász 
Károly püspök úr Petri Elek presbiter előolvasása mellett 
először Molnár Sándor új igazgatóval, azután Bélteky 
Albert és Prazsinszky Pál új tanárokkal tétette le a hivatali 
esküt. Eskütétel után Szász Károly püspök úr kitűnő 
megnyitó beszédet tartott, melyben az ifjúságot kúlörösen 
arra intette, hogy az iskolai tantárgyak között ne válo-
gassanak, hanem mindenik tárgyat egyenlő szorgalommal 
tanulják. Majd Molnár Sándor új igazgató mondott rövid 
programmbeszédet, melyben főleg azt hangsúlyozta, hogy 
úgy a tanításban, mint főként a nevelésben az iskola 
egyházi s közelebbről református jellegét megőrizni egyik 
főfeladatának ismeri; a tanároktól és az elöljáróságtól pedig 
támogatást kért nehéz munkájában. A főgimnázium az 
idén is nagyon népes: közel 600 tanuló iratkozott be a 
nyolc osztályba, melyek közül a négy alsó mellett pár-
huzamos osztályok is vannak. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Kelecsényi László földbirtokos és nyugalmazott 

uradalmi főmérnök a vukovári ref. egyház főgondnoka, 
munkás és közhasznú életének 78-ik esztendejében aug. 
26-án elhunyt. Temetése augusztus 28-án, d. u. 5 órakor 
ment végbe Vukovár város és környékének nagy számban 
megjelent közönsége részvételével. Koporsójánál három 
nyelven hangzott az evangélium vigasztalása és meg-
sirattuk őt mind a három nyelven a közrészvét és köz-
veszteség érzetének egyenlő fájdalmával, vallási- és nem-
zetiségi különbség nélkül. Megható nyilvánulása volt a 
köztiszteletnek és általános szeretetnek ez a ritka, csaknem 
páratlan jelenség, midőn az összesereglett horvát-, német-
és magyar közönségnek mind előkelősége, mind közrendű 
osztályai oly megindulással siratták meg az elhunyt nagy-
érdemű férfiút, miszerint nem lehetett volna megítélni, 
vájjon melyik vallásfelekezet és melyik nemzetiség halottja 
a megboldogult. A szeretet mindenhatóságát láttuk itt 
megnyilatkozva, mely minden érdeken és tekinteten oly 
diadalmasan felülemelkedik. Koporsója fölött Vásárhelyi 
Zsigmond új-bánovcei és Keck Zsigmond cservenkai lelké-
szek mondottak hatásos imát és beszédet, magyar- és 
németnyelven. A sírnál pedig Kulifay Elek tordincei 
lelkész tartott nagyhatású búcsúbeszédet, horvát nyelven. 
A szentlászlói egyházból jött földművelők énekkara pedig 
szépen előadott gyászénekeivel emelte a szomorú szertar-
tás díszét és ünnepélyes jellemét. A család által kiadott 
gyászjelentés következő: » Fájdalomtól megtört szívvel 
jelentjük igen szeretett édes jó atyánk és nagy atyánk 
Kelecsényi László nyugalmazott uradalmi főmérnök és 
földbirtokos úrnak f. évi augusztus hó 26-án délután 
6 órakor, rövid betegség után, életének 78 évében történt 
gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei f. évi aug. 
28-án délután 5 órakor fognak az ev. ref. egyházi szertartás 



szerint az új-vukovári sírkertben, a családi sírboltban 
örök nyugalomra tétetni. Vukovár, 1897. augusztus 26-án. 
Áldás és béke hamvaira. Kelecsényi-Hewessy Jolán, Kele-
csényi-Kemenovics Zóra menyei; Kelecsénvi Margit, Kele-
csényi Károly, Kelecsényi Mária, unokái; Kelecsénvi Hugó 
kir. államvasúti mérnök, Kelecsényi Zádor kir. közjegyző, 
fiai*. A nagyérdemű férfiúnak, egyházunk buzgó és lelkes 
pátronusának emléke legyen áldott! V. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Szotyori Nagy Károly, a buda-

pesti ref. egyház orgonista-kántora, a főgimnázium és 
theologiai akadémia énektanára, budapesti állásairól le-
köszönt, lakását Debrecenbe tette át. Helyébe a két inté-
zet elöljárósága Krausz Gusztáv fővárosi zene- és ének-
tanárt állította be, ki működését, mindkét intézetnél tényleg 
meg is kezdette. — Adorján Ferenc ág. h. evang. lelkész 
tanárjelöltet, lapunk dolgozótársát a felső-lövői taninté-
zetek elöljárósága rendes vallástanárrá választotta. — A 
debreceni ref. egyház orgonista-kántorává Sz. Nagy Károly-
lyal szemben Nagy Mihály h.-böszörményi kántort válasz-
totta az egyháztanács. — Dúzs Sándor, a budapesti ref. 
főgimnázium érdemes tanára hajlott korára és meggyen-
gült egészségére való tekintetből nyugdíjba vonult. 

* Köszönet-nyilvánítás. Lapunk négy utóbbi 
számát a szerkesztő távollétében Haypál Benő budai 
lelkész volt szives szerkeszteni. Midőn neki a helyettesítés 
fáradságos munkájáért nyilvánosan is köszönetet mondok, 
egyszersmind tisztelettel tudatom a t. olvasókkal, hogy 
a lap szerkesztését a jelen számmal ismét átvettem. 
Budapest, 1897. szeptember 6-án Szőts Farkas felelős 
szerkesztő. 

* A német ev. szabad egyház. Németországban 
— reánk nézve, mostani sanyarú viszonyaink között talán 
különösnek látszó irány hódít, a szabad ev. egyházi irány, 
Luther úgy gondolkozott, hogy a protestáns egyháznak a 
katholicismus elnyeléssel fenyegető hatalmával szemben 
egységes erőre van szüksége s ezt az erőt az államban 
kereste, a melylyel az egyház szerves összeköttetésbe lépett,. 
S most épen Németországban terjed az az irány, a mely 
az egyházat az állam hatalmától függetlenné, szabaddá, 
igyekszik tenni, mert szerinte az egyház fejlődésére sza-
badság önállóság kivánságos, csak annak az egyháznak 
van ereje, a mely tagjainak egyforma jogokat ad és egy-
forma kötelességeket kiván tőlük s csak az ébreszthet 
buzgóságot, a melyről a tagok elmondhatják, ez a miénk. 
A porosz ev. szabad egyház 65 anyagyülekezetből áll, a 
melyekben 60 rendes és hét segédlelkész működik, van 
118 temploma, öt kápolnája, 51 paplaka és 15 felekezeti 
iskolája s ezeken kívül lelkészképző és diakonisszainté-
zete, lelkész és tanító nyugdíjintézete. Az államtól egy 
pfeniget sem kap, minden kiadását az 50,000 lélekből álló 
egyháztagok fizetik. (Ev.) 

Szerkesztői üzenetek. 
A. F. úrnak F. L. Szívesen üdvözlöm új állásá-

ban. A kivánt ügyben intézkedtem. Támogatására ezután 
is számítok. 

F. J. úrnak K. A levél vételekor már ki volt szedve 
a cikk. Nyugodjék bele, jól van ez így. Kár lett volna 
elvonni a nyilvánosságtól. Per aspera ad astra. Szívélyes 
üdvözlet. Máskor is szívesen látom. 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceumnál üresedés-

ben levő classica-philologiai (görög-latin) tanszékre ezen-
nel pályázat iratik ki. 

A megválasztandó tanár szaktárgyain kívül esetleg 
a magyar nyelvet is köteles tanítani. 

A rendes tanár fizetése 1000 frt és 200 frt lakbér 
havi részletekben előre kifizetve; azonkívül 50 frtnyi 
ötödéves pótlék, mely 300 frtnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában az állás helyettes tanár 
által fog betöltetni, kinek évi fizetése 800 frt. 

Pályázni kivánó ág. hitv. vagy ev. ref. tanférfiak 
kellően felszerelt folyamodványaikat, f. évi olitóber hó 
3l-ig nyújtsák be alulírottnál. 

Késmárk, 1897. szeptember 8-án. 
Dr. Tátray Gergely, 

a késmárki ág. hitv. ev. kerületi 
1—3 Lyceum felügyelője. 

P á l y á z a t . 

A brassói ág. h. ev. magyar egyházközség vallás-
tanítói (hitoktatói) állomására pályázat hirdettetik. 

A vallástanító (hitoktató) kötelessége lesz a brassói, 
különböző fokú nem evang. iskolába járó ág. hitv. ev. 
tanulók vallásos oktatása és a lelkésznek esetleges helyet-
tesítése; javadalma lesz: évi 600 frt és lakás. 

Pályázhatnak lelkészi képesítéssel bíró egyének. 
A kellően felszerelt pályázati kérvények az alulírt 

lelkészhez f . évi szeptember 30-ig nyújtandók be. 
Kelt Brassóban, az ág. h. ev. magyar egyháztanács-

nak 1897. augusztus 29-én tartott üléséből. 

Skita Mihály, Moór Gyula, 
felügyelő. 1—3 lelkész. 

P á l y á z a t . 
A budapesti protestáns országos árvaházban meg-

üresedett egyik fbtanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 400 forint és teljes ellátás. 
A kérvények szeptember 25-ig Brocskó Lajos igazga-

tóhoz küldendők. 
Az állás október 1-én foglalandó el. 

Az igazgatóság. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTE 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség1: 
XX. kerület, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánsiki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d i jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész é r r e : 0 frt. 

Egyes szám ára ÜO lcr. 

Világiak az egyházi életben. 
A protestantismus demokratikus egyház. Nem 

ismer áldozárságot (sacerclocium) ós hierarchiát 
az egyházban. A papságot csak hivatali tisztség-
nek (officium) ós nem rendi kiváltságnak tartja. 
Jogot, hatalmat megoszt a papi és világi elem 
között. A paritásnak hódol s buzgó világi tagjai-
ból tanácsosokat, gondnokokat vagy felügyelő-
ket állít az egyház élére. Papok, ós világiak 
együtt alkotják az egyházat: együtt hozzák a 
törvényeket, együtt kormányoznak és együtt bírás-
kodnak s minden jogot és hatalmat együtt gya-
korolnak az egyházban. 

Papok és világiak ez együttes, békés és 
bölcs összeműködésén sarkallik a protestantis-
mus társadalmi ereje, kulturális hatalma, politi-
kai súlya, szellemi színvonala és anyagi nyoma-
téka. Hitbuzgó, művelt világiak alkotják azt a 
»királyi papság«-ot és »szent nópcc-et, melyet az 
apostol annyira magasztal az új-testamentumban. 
Buzgó világi elem az egyház földi »oszlopa ós 
erőssógeff. Békében építő munkatársa a lelkészi 
ós tanítói karnak, vészben-viharban védője az 
anyaszentegyháznak. Ez szolgáltatja az egyház 
vagyoni erejét, a papság valláserkölcsi mun-
kájához ez adja az anyagi erőt és eszközöket, 
Templom, iskola, irodalom: ezek javaiból táplál-
kozik, virágzik és gyümölcsözik. A világi elem 
hitbuzgósága és áldozatkészsége mindig csalhatatlan 
bizonyítéka az egyház erkölcsi épségének és szellemi-
erkölcsi súlyának. 

De ennek az ellenkezője is kétségtelen igaz-
ság. A liol a világi elemnek nincs közvetlen érdeklő-
dése és munkásszeretete az egyház iránt, ott pan-
gásnak, sorvadásnak indul minden az anyaszentegy-
házban. Az egyház anyagi erőforrásai megfogyat-
koznak, sőt kiszáradnak. Templom, iskola, irodalom 
hanyatlásnak indul. A hívek vagyonossága mellett 
is »szegény az eklézsia«. S az egyház szegénysége 
bénítólag hat a papság munkásságára is. Elked-

vetlenülés, csüggetegség, nem-törődömség vesz 
erőt a »hivatalosak«-on is. Az üres templomot 
üres cassa, az üres cassát üres igehirdetés követi. 
Az anyagi szegénység lelki szegénységbe, erkölcsi 
meddőségbe csap át. A gyülekezetek életébe bó 
kétlensóg, belviszály, papgyülölet, szektáskodás 
üt be. A gondnok ós elöljáróság rossz példáját 
követi a nép s kész az egyházi válság. 

Az a sok panasz és keserűség, mely ma 
protestáns papi körökben oly gyakran hallható, 
a valláserkölcsi ós egyházi buzgóságnak főként 
ama meglazulásából származik, melyet világi ele-
münk fogyatékos keresztyén élete nagyban ós egész-
ben felmutat. Mert szétnézve gyülekezeteinkben, 
minő tapasztalatok tárulnak elénk ? A világi elem -
nek s épen a művelt világi elemnek egyik nagy 
része soha templomba nem jár, egyházi célokra 
önkénytesen nem adakozik, egyházi ós val 
lási irodalmat nem pártol, sőt még köteles egy-
házi adóját is immel-ámmal rója le. Keresztyén 
életet nem ól. Századvégi az olvasmánya, szá-
zadvégi a szórakozása, századvégi az életmódja. 
Ha házasodik, aggodalom nélkül igéri el leendő 
gyermekeit s esküszik az idegen vallás temp-
lomában; fiait, leányait goncl nélkül küldi pá-
pista iskolába, apáca-zárdába; érdekért , előnyért 
könnyen, sőt szivesen cseróli-beróli vallását. Csa 
ládjában nincs biblia-olvasás, nincs keresztyén 
irodalom-pártolás, nincs protestáns szellemű gyer-
meknevelés. Munkát, szórakozást, örömöt ós bá-
natot nem hat át és nem nemesít meg az evan-
gélium szelleme. Ez a névleges protestáns ke-
resztyének közönyös csoportja, mely annyira el-
hidegült egyháza iránt, hogy már azt sem bánja, 
ha protestánsnak nem tartják. 

Egy másik csoport még ad rá valamit, hogy 
protestánsnak nevezzék. Néha-néha a templom-
ban is bevetődik. Hóbe-korba egy-egy kis egy-
házi érdeklődést is mutat. Külsőleg még pro-
testánsnak, szóval-szájjal meg pláne jó protes-
tánsnak vallja magát. Gyakran hangoztatja, hogy 



ő jó kálomista vagy jó lutheránus. Egyházi tiszt-
ségeket szivesen vállal, de csak hiúságból, a de-
corum kedvéért, családi szokásból vagy politikai 
érdekből. A gyűléseken, a szólás mezejón szeret 
vezérszerepet játszani, hangadólag fellépni, egy 
kicsit politizálni; mert pártoskodni, pápistát le-
szólni, rajongót leszidni, pánszlávot megfékezni 
ő tud a leghangzatosabban. Ám ha aztán cse-
lekvésre kerül a sor, nevét nem látod sem az 
Úr oltárán áldozók sorában, sem a »jókedvü« 
adakozók névsorán, sem az irodalompártolók 
jegyzékében. Otthona, családja, belső élete alig 
különbözik a névleges protestánsok fentebbi 
csoportjától. Az egyház és a keresztyénség 
magasztos hivatása s nagy céljai iránt neki 
is kevés az érzéke, alig van közvetlen érdek-
lődése. Ez a külsőleges keresztyének nagy-
számú csoportja, mely a sima társadalmi ru-
tinjával, ügyes svádájával nem egyszer kezébe 
ragadja a gyeplőt, hol az egyháztanácsokban, 
hol még a magasabb gyűlésekben is. Gyakran 
veszedelmes elem, mert a maga felületességével 
és félszeg protestantismusával nem egyszer a 
maga téves irányába tereli kevésbbé é r t e i m e s s 
kevésbfeé energikus hitfeleit. Ezek szokták behur-
colni az egyházba a politikát, a pártoskodást s a 
sokszor személyes érdekből származó torzsal-
kodást. 

Nagy áldás anyaszentegyházunkra nézve, 
hogy a fentebb ismertetett névleges és felszínes 
keresztyének az egyházi életben többségre még 
nem vergődtek. Nagy a számuk immár az egy-
ház világi képviseletében, de még nem az övék 
a többség. Vigyáznunk is kell, hogy ez be ne 
következzék. Ez a politikának, ez a nem egyházi 
érdeknek uralomra jutása s ezzel az egyházi köz-
szellem teljes decadentiája volna az egyházban. 
Életerős, virágzó egyházban csak igaz egyházíasság-
nak, nálunk csak az elvhű protestantismusnak 
van létjogosultsága. Egész erővel raj ta kell len-
nünk, hogy a névleges és felszínes keresztyének 
az egyházi képviseletben el ne szaporodjanak. 
Ez az egyház degeneratiójára ós külső bomlá-
sára vezetne. Megnövelné a bomlasztó elemet, 
megakadályozná az egyház regeneratióját, melyre 
oly égető szükségünk van; még nagyobbá tenné 
a mostani hanyatlást és visszaesést a magyar 
protestantizmusban. Sőt inkább arra kell töre-
kednünk, hogy minden alkalmas módon szapo-
rítsuk ós erősítsük a hitbuzgó és áldozatkész 
világi elemet, s ezzel feltartóztassuk az ország-
szerte mutatkozó egyházi sülyedóst. 

Két mód mutatkozik erre célszerűnek a jelen 
viszonyok között. Egyik a jelennek szól, másik 
a jövőnek szolgál. A lelkészi ós tanítói kar fog-
jon kezet a hitbuzgó világi elemmel s válasszon 

a gyülekezetekben hitbuzgó presbytereket, a trak-
tusban ós a szuperintendenciában igazi egyhá-
zias tisztviselőket. Annyira csak még nem va-
gyunk az egyházi degeneratióban, hogy világi 
elemünk szine-javából az egyházi képviselet ós 
tisztikar ki ne telnék. Tegyünk félre politikát 
s minden nem egyházi tekintetet választásaink-
nál; nézzük a jelöltnek legelső sorban a ráter-
mettségét, a családi és más körülményeket csak 
másod harmad sorban vegyük figyelembe: akkor 
a »királyi papságcc-nak ós »szent nép«-nek nem 
sokára oly hatalmas, mert buzgó és egyházsze-
rető gárdája vesz körül bennünket egyházi tes-
tületeinkben, melylyel bátran fölvehetjük azt a 
nehéz küzdelmet, melyet a mai válságos helyzet 
ró rá az egyház minden igaz ós hű fiára. Te-
kintsünk csak szót a legutóbbi egyházi gyűlé-
seken megszólalt világi jeleseinkre, kik velünk 
együtt érezve a mai súlyos egyházi helyzetben 
igazi »királyi papságcc-hoz illő bölcseséggel ós 
buzgósággal igyekeznek erősíteni és támogatni 
a csüggedező lelkeket. Ilyeneket válaszszunk ós 
tar tsunk az egyházban! 

A jövőre nézve pedig használjuk fel a mult 
tapasztalatait ós tanulságait. Mióta egyházunk 
alsó- és középiskoláiban a régebbi idők inten-
zivebb, erőteljesebb protestáns nevelése meglan-
kadt, világi elemünk egyháziassága is azóta kez-
dett nagyobb mértékben meglazulni. A szín- és 
erőtlen vallásos nevelés csak színtelen ós erőte-
len vallású férfiakat és nőket nevel. Ezen kell 
gyökeres változtatást tennünk. Mindenekelőtt az 
ifjúság valláserkölcsi nevelését kell alaposan re-
formálnunk. Állítsuk vissza különösen a művelt 
férfiakat és nőket képző középiskoláinknak ré-
gebbi protestáns és keresztyén szellemű neveié 
sét, neveljünk hitbuzgóbb férfiakat és nőket s a 
mennyiben az iskolai vallásos nevelés társadalmi ki-
egészítésre szorul, karoljuk fel a keresztyén ifjú-
sági egyesületek áldásos intézményét: akkor aztán 
lesznek öntudatos, hitbuzgó s áldozatkész világiaink 
az egyházban, a kik nem szógyelvón a Krisztus 
evangéliumát, nem sajnálják a protestáns keresz-
tyén céloktól sem a szellemi munkát, sem az 
anyagi áldozatot. Akkor megszaporodik az egy-
ház, az iskola és az irodalom Maecenasainak a 
száma s a mostani hanyatlás ós visszaesés helyett 
lendület és virágzás köszönt be anyaszentegy-
házunkba. 

Sz. F. 



Vegyesházassági statisztika. 

Az országos statisztikai havi közlemények 
július havi füzete szerint, élve született július 
hóban: 50,381; halva: 1,075; elhalt hét éven alul: 
18,215; hét éven felül: 15,958, összesen 33,173;* 
népszaporodás: 17,208. Házasság köttetett: 5,308; 
ebből vegyesházasság: 750, % ban: 1413. Ág. h. 
ev. tiszta házasság: 257; ev. ref. tiszta házas-
ság: 420. 

Azon 53 vegyesházasságból, hol a vőlegény 
róm. kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés 
szerint nyolc esetben az apa, öt esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 
3. Megegyezés nem létesült: 40 esetben. Azon 
107 vegyesházasságból pedig, hol a vőlegény ág. 
h. ev. és a menyasszony róm. kath., megegyezés 
szerint kilenc esetben az apa, 18 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. Vesz-
teség : 9. Megegyezés nem létesült: 80 esetben. 
Azon 56 vegyesházasságból, hol az egyik fél ág. 
h. ev., a másik fél más vallású négy esetben 
létesült megegyezés, melyből két esetben az ág. 
h. ev., két esetben a más vallást követik a gyer-
mekek. Veszteség-nyereség: 0. Megegyezés nem 
történt: 52 esetben. Ezen esetekben az ág. h. ev. 
nyeresége a gör. kath. egyháztól egy, az izraeli-
táktól egy; vesztesége pedig a gör. kath. egy-
házzal szemben egy, az izraelita hitfelekezettel 
szemben szintén egy. Két ág. h. ev. vőlegény 
lépett házsságra két izraelita menyasszonynyal, 
s két izraelita vőlegény két ág. h. ev. menyasz-
szonynyal és egyetlen eset július hóban, hogy 
egy felekezetnélküli vőlegény kötött házasságot 
ág. h. ev. menyasszonynyal. 

Azon 114 vegyesházasságból pedig, hol a 
vőlegény róm. kath. a menyasszony ev. ref. meg-
egyezés történt 21 esetben, melyekből 12 eset-
ben az apa, kilenc esetben az anya vallásátfog-
ják követni a gyermekek. Veszteség: 3. Megegye-
zés nem létesült: 93 esetben. Azon 131 vegyes 
házasságból, hol a vőlegény ev. ref. a menyasz-
szony róm. kath., megegyezés létesült 34 esetben, 
melyekből 11 esetben az apa, 23 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. Vesz-
teség: 12. Megegyezés nem tö r t én t : 97 esetben. 
Azon 79 más vallású vegyesházasságból, hol az 
egyik fél ev. ref., a másik fél más vallású, két 
esetben létesült megegyezés, melyből egy eset-
ben a más vallást, egy esetben az ev. ref. val-
lást fogják követni a gyermekek. Veszteség-nyere-
ség: 0. Megegyezés nem létesült 77 esetben. Ezen 
esetekben az ev. ref. egyház nyeresége az izraeli-
táktól egy, vesztesége az unitárius egyházzal 
szemben egy. 

A róm. kath. egyház a két protestáns egy-

házból fent jelzett hódításon kívül a 168 nem 
ev. vagy ref., de más vallásúval kötött vegyes-
házasságból megegyezés szerint vesztett kettőt, 
részére pedig 11 esetben biztosíttatott a gyer-
mekek vallása, nyeresége tehát itt is kilenc. 
Megegyezés nem létesült 155 esetben. Veszte-
sége az izraelita hitfelekezettel szemben kettő; 
nyeresége pedig a gör. keleti egyháztól kettő, 
az unitárius egyháztól kettő, az izraelita hitfele-
kezettől hót. 

»E szerint a július hóban kötött vegyes-
házasságoknál az ág. h. ev. egyház vesztesége 
a róm. kath. egyházzal szemben: 11; más hit-
felekezetekkel szemben nyereség-vesztesége: 0. 
Összes vesztesége július hóban 11. Az ev. ref. 
egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szem-
ben: 15; más hitfelekezetekkel szemben nyereség-
veszteség számlája: 0. Összes vesztesége július 
hóban: 15.« 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
»Tanév el e j én.« 

A ki augusztus utolsó hetében és szeptember hónak 
első napjaiban kezébe vette a különböző napi,- heti- és 
más lapokat, vezér,- másod- és harmadrendű cikkekben, 
tárcákban és mellékleteken ezen stereotyp címmel talál-
kozott: * Tanév elején«. S ha ezeket és a hasonló című 
cikkeket az ember elolvasta vagy átfutotta, a legvégén 
egy kaleidoskop tárult lelki szeme elé, mely a magyar 
tanügynek színvegyületeit foglalta magában, hogy ki-ki 
azt a színt választhassa ki, a mely épen tetszik neki: 
ellenben elforduljon attól a színtől, mely neki nem tetszik. 
Azt akartuk ezzel mondani, hogy azokat a cikkeket — a 
dolog természete szerint — különböző szemüvegeken írták. 
Ez másként nem is lehetett. Mert különbözők az embe-
rek: különbözők a fülfogások; különbözők az érdekek: 
különbözők az eszköszök. Megkísértjük, hogy — míg ama 
cikkek hatása végképen el nem mosódik lelkünkben — 
bizonyos »sommás eljárással* vagyis általános vonások-
ban tegyük meg észrevételeinket és az — úgy szólván — 
laikus vagy a világ szemével látott dolgokat az egyház 
tükrével is megnézzük. 

Azt mondta Krisztus Urunk: »Elmenvén tanítsatok 
minden népeket« . . . Milyen boldog a mai apostoli nem-
zedék a különböző rendű és rangosztályú tanítók és taná-
rok személyeiben, hogy nem kell nekik manapság sehová 
elmenni tanítás végett, mikor ő hozzájok fordul szülőik 
kézen vezetése mellett a népes muzsa-sereg; mikor úgyis 
tömve vannak az iskolák olyannyira, hogy ma már nem-
csak a fővárosban, hanem a vidéki iskolákból is kezdenek 
a tanulók kiszorulni hely hiánya miatt! S mígnem nagyon 
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régen a tisztelt újságok és a közvélemény hivatott és 
nem hivatott szócsövei azért szidták a szülőket, hogy nem 
iskoláztatják eléggé gyermekeiket; ma az említett cikkek 
rendjén olvasni lehetett fővárosi lapot, a mely azért 
támadt a szülőkre: miért is tódulnak annyira gyermekeik-
kel a középiskolák felé; miért igyekeznek őket *urrá« 
képeztetni? 

Szerintünk ott az igazság: egyfelől, hogy igen-igen 
sok szülő, a ki gyermekének a keze ügyébe eső iskola 
által a jövő boldogulását keresi, azt akarja, hogy gyer-
meke bármely sorsban a maga ura legyen, és mitsem 
tehet ő arról, ha olyan a mai iskolák rendszere, hogy ott 
absolut értelemben vett »urakat« s illetőleg »proletárokat* 
nevelnek tel a minden téren szükségessé tett diploma 
elnyerése és megfelelő alsóbbfokú szakiskolák hiánya miatt. 
Másfelől az is igaz, hogy köbcentiméterrel az iskolák tér-
fogatát oly lukszus-módon mérik ki. hogy a mely inté-
zetben ma 250—300 tanulónál zsúfoltságról beszélnek, 
ott az 50—60-as években legalább is két annyi tanuló 
elfért. Pl. »főtanoda« címmel az a középiskola, a mely-
ben én tanultam, az 1866-ik évben 419, az 1869-ik évben 
pedig 447, (legnagyobb részben bennlakó) tanulót fogadott 
magába. S midőn ugyanaz az iskola a modern követel-
mények szerint ma már ki van építve és bővítve: az 
utóbb említett létszámnak csak felét fogadja el bennla-
kásra s az összes létszám sem rug a fennebbi szám 2/3-ig, 
sőt ma-holnap ennyire sem, mert az elemi osztályok-
nak fokról-fokra megszüntetése is ott ma-holnap ténynyé 
válik — a 225 gimnáziumi tanuló, illetve a gimnázium 
fentartása miatt. Hiába: tempóra mutantur et nos in 
illis . . . Ma a tanulónak több térfogatú levegő kell; s 
még a kezdő discipulusnak is több tanárra van szüksége, 
mint régebben a togátus diákoknak összevéve ! Hogyne: 
hiszen a rengeteg tananyagot, a vaskosabbnál vaskosabb 
tankönyveket, a napi 6—7 rendes órát ki tanítsa el még 
a legalsó osztályokban is szakrendszer szerint ? 

Hanem térjünk vissza, a honnan kitértünk. Az övéik-
ért féltő gonddal aggódó szülők gyermekeiket az édes 
anyai kebelről ama másik »anyának«, az iskolának gon-
dozására bizzák. A régebbi (egyházi) iskolák ezt az álla-
potot úgy fejezték ki, hogy : az alma mater fogadta ölébe 
a múzsákat. Milyen nagyszerű mondás! Tehát: ismét egy 
tápláló anya vette ölére már nem a gyermekeket, hanem 
a gyermekekben a tudományok és szép művészetek zsen-
géit, a kik az »alma mater* iskolának úgyszólván épen 
olyan gyermekei voltak, mint a tulajdonképeni édes anyá-
nak. Másszóval: a régi iskolák nem csupán kötelességük-
nek tartották a szülőházi nevelést folytatólagosan átvenni, 
hanem ez a magasabb feladat annyira az iskolák lénye-
géhez tartozott, hogy e nélkül iskolát gondolni sem lehe-
tett. És ma ? Ma igazat kell adnunk azoknak a »Tanév 
elején* című, különböző cikkeknek, a melyek részint meg-
győzően hangoztatták, részint kézzelfogható adatokkal 
többé-kevésbbé bebizonyították, hogy a mai iskolák általá-
ban nem nevelnek, hanem csak egyoldalúan, a rendszer-
ben is rendszertelenül, agyat-lelket túlterhelően tanítanak. 

»Nem nevelnek, annyira nem nevelnek, hogy a mely 
intézeteink internátussal is bírnak, még azokban is inkább 
csak bizonyos külsőségekre, a belső rendfentartásához 
tartozó dolgokra szoktatják ; de a lelki embert nevelésileg 
elhanyagolják*. Ezt és ehhez hasonlókat lehetett széltében 
olvasni. 

De hát mi forgatta ki iskoláinkat korábbi lénye-
gükből, hogy ma nem nevelnek, legfennebb bizonyos külső-
ségekre szoktatnak? Hiszen akkor a cirkuszi idomítás az 
oktalan állatokkal nagyobb művészetet old meg, mint az 
iskola az Isten képére teremtett lelkes valóságokkal! Egyik 
azt az ellenvetést teszi, hogy mivel az osztrák és német-
rendszerü tanításterveket honosítottak meg: a sok tan-
anyag feldolgozása miatti követelések nem engednek időt 
a nevelésre. S ez állítást azzal is támogatják, hogy Ausztriá-
ban, Németországban, sőt az egész európai kontinensen 
sem nevelnek az iskolák a sok tananyag miatt. De hiszen 
— hogy Hollandiát, Svéd- és Norvégországot ne említsük, 
pedig ezek is a kontinensen feküsznek és mégis nevelnek 
— túl a tengeren Angliában és Amerikában is sok a 
tananyag, s épen e lapok hasábjain a közel mult idők-
ben többször volt alkalmunk olyan cikkeket és más ada-
tokat olvasni, melyek azt bizonyítják, hogy azokban az 
országokban a neveléssel az iskolák nem hagynak fel. 
Emez állításunkat meg fogja erősíteni Wlassies közokt,. 
miniszternek az iskolai nevelés tanulmányozása végett 
(ha jól emlékezünk, Medveczky Frigyes személyében) nem 
régiben Angliába kiküldött megbízottja is, a kit egyéb-
iránt már megelőzött részint a világjáró Szemere Miklós-
nak a nyár végén megjelent és a tanügyünket intéző 
körök számára is felette tanulságos nevelési könyvecskéje, 
részint a francia Demolins Edmondnak »Min alapul az 
angolszászok fölénye?« cimü könyve, mely — mint a 
Szemeréé — elsőrangú oknak a kérdés megoldásában 
az angol nevelést mondja. 

Hagyjuk a külföldi példákat és lássuk: még minő okokat 
hoznak fel, hogy iskoláink ma nem nevelnek. Azt olvassuk 
továbbá, hogy nincsen pénz. Mert ahhoz — mondják — 
hogy az iskolák neveljenek is, sok, igen sok pénz kell: 
ez pedig az ország költségvetésében a közoktatásügyi 
költségnél a többi tárcákhoz képest a legkevesebb; a róm. 
kath. egyház alapvagyona a főpapok kezében van, a kik 
a tanügyre abból keveset áldoznak; a protestáns egyhá-
zakat pedig a szegénység köti meg. E kérdésnél nem 
akarunk kiterjeszkedni sem az államra, sem a katholicis-
musra, hanem ránk protestánsokra vonatkoztatva csak 
azt kérdjük: hát a régi, a mainál talán szegényebb protes-
táns egyházak által fentartott s a mainál csakugyan szegé-
nyebb protestáns iskoláknak több pénzük volt, több 
tanerővel birtak, mint a mai modern prot. tanintézetek? 
A magyar protestantismusra máskülönben közvetlenül 
semmi haszonnal nem járó Kalifornia aranybányái Me-
lanehton »trivium«-jakor még fölfedezve sem voltak: s 
az ő magyar tanítványai és asztaltársai hazajövetelük 
után mégis nevelő iskolákat, mindmegannyi »alma ma-
tereket* állítottak ide haza. Ezek az iskolák világítószövét-



nekek lettek egy ComeniusnaJc, egy Apáczai Cs. János-
nak és azoknak, a kik nevelték egyfelől a gályarabságot 
szenvedett martyrainkat, másfelől az Isten, haza és sza-
badság érdekében mindenüket feláldozott harcosainkat: 
hogy az ő nyomdokaikon előálljanak a nagy Wesselényiek, 
Széchenyi, Deák, Kossuth, Petőfi, és Arany János-féle 
jellemek! 

Ezen halvány képpel szemben is mily különös con-
trast az, melyet egy igen tekintélyes fővárosi napilap 
hasábján a tanév elején elmélkedőleg lehetett olvasni, 
hogy t. i. »ma csak a katonaságnál nevelnek*. Halljátok-e 
magyar és protestáns iskolák? Ti, a kik a tudomány 
előbbrevitelében annyira mentetek, hogy a fizikai mú-
zeumban ma már a békát is Röntgen-sugarak mellett 
praeparálhatjátok, rólatok azt ír ják: ti ma nem neveltek 
és nem is tudtok nevelni, mert erre pénzetek sincs; de 
igenis nevelnek katonáéknál — alsóbb fokon a káplárok, 
felsőbb fokon a tiszt urak, a kik a katona tisztképzőkből 
kerültek ki. Én részemről egyfelől ama körülményre, hogy 
nincsen elég pénz a minden oldalú iskolai nevelésre vagy 
arra, hogy a mai tanítás keretében is ne lehetne az egyes 
ismeretágakat a nevelés kapcsán tanítani; másfelől arra, 

"hogy ma csak a katonaságnál, illetve a tisztképzőkben 
tudnak nevelni : azt felelem, a mit az ős-keresztyénség 
idejében Tertullian egyházi atya tett dogmája alapjául: 
»Credo, quia absurdum«. . . 

Utolsónak hagytam, de nem a legkevesebbet érő 
ellenvetés az, melylyel a »vizes lepedőt« az egyházra, 
jobban mondva, a papságra fordítják vissza. Nevezete-
sen : hogyan neveljen az iskola — mondják — mikor 
maguk az egyházak sem teljesítik a nevelés kötelességét? 
A pap ma már a kathedrában sem a régi lelkész, hanem 
többé-kevésbbé üres templomnak prédikáló olyan szónok, 
a ki még ezt a functiót is, a mikor teheti, negligálja; 
híveivel nem törődik, a gyermekeket a vallásban nem ok-
tatja, vagy ha igen, nem sok vagy épen semmi kö-
szönet sincs benne; a konfirmálásra való előkészítést 
lerázza magáról. Neveljenek először a papok a család-
nak, a társadalomnak, az egyháznak, az iskolának anya-
got : s akkor az iskola is megteszi a nevelés terén a 
tovább építő munkásságot stb. Emez és a hasonló ellen-
vetések megcáfolása nem reám s nem a jelen cikk ke-
retébe tartozik Annyival inkább nem, mert »az istenek 
végzéséből« nekem is meglehetősen osztályrészemül ju-
tott. hogy megismerjem a mai protestáns egyház égető 
sebei miatt lépten-nyomon található érzékenységeket. Épen 
azért nem akarnám, hogy az iméntiek és a fentebbiek 
rövid megemlítése, illetve az azokra tett reflexiók miatt 
valaki, akár az egyháziak, akár a tanügyiek közül, rám 
citálja variálva: Infandum renovasti dolorem . . . 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke Istuán, 
ev. ref. kolleg. tanár. 

T Á R C A . 
A positiv és a liberális theologia Német-

országban. 
(Folytatás és vége.) 

A keresztyénség centrális tana a christologia. E 
ponton örvendetes megegyezés konstatálható a két irány 
képviselői között. A történeti Krisztus személye nélkül 
keresztyénséget vagy ker. theologiát konstruálni ma már 
lehetetlen. A liberális theologiának a Krisztushoz való 
viszonya csakugyan vallásos viszony, a mennyiben Krisz-
tus az ő hitének tárgya, s az is bizonyos, hogy a 
Krisztushoz való személyes vallásos viszony felette áll a 
személyéről és művéről szóló dogmatikai meghatározá-
soknak. E tekintetben nincs különbség Frank és Dorner, 
vagy Lipsius és Ziegler között. A liberális theologia azon-
ban csak a gyülekezet eivéből kifolyólag konstruálja a 
Krisztusról szóló tant. Vallásos tudata előtt Krisztus épen 
csak az, a mije ő a gyülekezetnek. »Csakis a gyülekezet 
isteni jellegéből következtethetjük a Krisztus istenségét«, 
mondja Schultz >Cottheit Christi« című müvének 334. 1. 
Hogy ez a gyülekezet elvének, nem pedig Krisztus isten-
ségének apotheosisával azonos, nem szorul bővebb magya-
rázatra. így tesz Lipsius, Hermann, Pfleiderer, Biederman, 
és mások. Istenfiúsága tisztán csak vallásos-ethikai, nem 
pedig a lényegi metaphysikai, mely utóbbit Biedermann 
»rnythologiai képzetnek* deklarálja. A positiv theologia 
szerint Krisztus énje emberré lett isteni személy, kinek 
Istenhez való viszonya János evangéliuma szerint lényegi, 
nem pedig pusztán vallásos erkölcsi viszony. 

Eddigelé a positiv és a liberális theol. irány állás-
pontját a »természetfelettiség* és a »természetesség « állás-
pontjának mondhattuk, a melylyel viszont szorosan függ 
össze »a tények és a tudat theologiájának* elvi ellentéte 
az egyházi tanfelfogás egész vonalán. Hogy a positiv irá-
nyú bibliai egyházi felfogás mennyire a tények theolo-
giá.jával azonos, bizonyítja a legrégibb egyházi hitvallás: 
az apostolicum, mely csupa történeti tényeknek az össze-
foglalása. Jellemzőleg mondja Lipsius (67. 1.) »Az üdv 
története nem külső természetfeletti tények csudás tör-
ténete, hanem benső vallásos-erkölcsi processus, a mely-
nek sphárája a minden belső emberben lévő vallásos 
tudat«. Ez eléggé világosan mutatja, hogy itt a kedélyi és 
tapasztalati élet tudáttheologiájáról van szó az ú. n. té-
nyek theologiájával szemben. A reális objektív viszonyok 
valódi közvetlen átalakítasa helyére a subjektiv kedélyi 
és akaratviszonyok átalakítása lép, a mi eleggé mutatja 
hogy a positiv theologia az objektív történeti közvetlen-
ség, a liberális pedig a subjektiv közvetettség álláspontját 
képviseli. Példa rá Jézus halála és feltámadása, mint a 
mely Lipsius és Píleidtrer szerint a történet s nem a 
dogmatika köréhe tartozik, mivel ez a vallásos tapasz-
talat tárgyát nem képezheti. E ponton a liberális theologia 
.Schleiermachert követi. 



Hogy a positivismus a tények, a liberalismus pedig 
a tudat theologiáját képviseli, főleg a kijelentés lényege 
theol. alapkérdésénél tűnik ki. A liberális theologusok sze-
rint — mint már érintettük — a vallás és kijelentés 
korrelát fogalom, tehát tisztán benső processus (Lipsius, 
52. §. Biedermann, 26. §). Külső objektív kijelentésről, 
mint az emberi tudaton kívül eső egyetlen tényről e fel-
fogás szerint tehát szó sem lehet. A kijelentés kizárólag 
a vallás számára való, s minden vallás a kijelentésre 
vezeti vissza a maga tartalmát (Lipsius, 49. 1.) Hogy ez-
zel a kijelentés külső történeti jellege, specifikus ker. 
meghatározása s hordozójának egyetlen jelentősége törölve 
van, nem szorul bővebb magyarázatra. A miért is Dorner 
(I. 577. l .)a kijelentés belső és külső mozzanatának össze-
egyeztetésére törekedett, ügy azonban, hogy a kijelentés 
fogalmában Istennek valódi személyes történeti önnyilvá-
nulása a prius, s a benső mozzanat csak a posterius, 
mely alapon a történeti kijelentéshez való viszony a döntő 
s nem a tudat. Krisztus, mint a ker. kijelentés hordozójá-
nak tudata egyetlen a maga nemében; ő »naturájánál 
fogva* Istennek fia, mi ellenben »csak adoptione«, a mit 
János így fejezett ki: az én atyám, s a ti atyátok. 

A harmadik s legnagyobb elvi ellentét a positiv és 
a liberális theologia között az íráshoz való viszonyból 
ered. A positiv theologus minden a bibliát illető kérdé-
sekben közvetve vagy közvetlenül a maga személyes 
hitével s ker. vallásos erkölcsi meggyőződésével van érde-
kelve, a liberális ellenben nem. S bár a régi orthodox 
kath. dogmatika inspiráció elméletét ma már senkisem 
vallja Kahnis Luth. Dogm. I. (288. 1.), s másrészt ma 
már úgy Pfleiderer, mint Ritschl és Lipsius is az írásban 
látja a ker. üdvigazság fundamentális ismeretforrását, 
mégis be kell vallanunk, hogy e ponton is specifikus elvi 
különbség választja el a két theol. irányt egymástól. 
Nézzük csak közelebbről a bibliai tartalmat, aztán a 
bibliát mint könyvet, s végül annak benső jellegét: az 
inspirációt. 

A liberális theologia különbséget tesz a biblia val-
lásos magva vagy szelleme s annak külső formája között, 
míg a positiv theologia a ker. üdvigazságot magával az 
írással azonosítja. Utóbbi szerint az infallibilis bibliai 
igazság maga az okjektiv tan, míg a liberális felfogás 
szerint e tan az egyén subjektiv vallásos felfogásának, 
p. o. Schleiermachernél a függés érzetének, vagy Kantnál 
az erkölcsi akaratnak van alávetve. A positiv theologus 
mindenhez van kötve, a mi a bibliai tantartalom körébe 
tartozik, a liberális nem. A biblia tehát a feltétlenül 
kötelező isteni igazság maga, míg Lipsius szerint (154. 1.) 
»nem létezik közvetlen isteni, alakilag és tárgyilag csal-
hatatlan tan, hanem csakis a tévedhető emberi szóba 
foglalt isteni ige«. írás és ige tehát nem azonosítható. 

A mi a bibliát, mint könyvet illeti, úgy a positiv 
theologia a történetkritikát jogosultnak csak annyiban 
tartja, a mennyiben az — Beck szavaival élve — az írás 
objectiv szellemével összeegyeztethető. Luther p. o. az 

írás egyes könyveinek kanonicitását azon norma alá fog-
lalta, »ob sie Christum treibeU. A liberális theologia 
ellenben a történetkritikai írásmagyarázatot feltétlennek, 
azaz olyannak mondja, a mely épen nincsen kötve az írás 
objektív szelleméhez. Ez az irányadó p. o. a pentateauch 
s a negyedik evangélium megítélésénél a liberális theo-
logia összes híveinél, a nélkül, hogy személyes vallásos 
hitük csak a legkisebb mértékben is érdekelve volna. 

S a mi végül az inspirációt illeti, úgy a positiv 
theologus szerint »a biblia maga az isteni ige, a liberális 
szerint »a bibliában van az isteni ige«, vagy mint Lipsius 
(199. §.) mondja, a biblia az Isten igéjének történeti ok-
mánya. Ez alapon az inspiráció csak a szent írókat, nem 
pedig magát az írást illeti meg. Külső isteni manifestá-
tiöról tehát az írás szerkesztésénél szó sem lehet. Dorner 
(I. 629. 1.) itt is az objektív isteni s a subjektiv emberi 
szempontoknak összeegyeztetésére törekszik. Az írás a 
positiv theologust feltétlenül, a liberálist ellenben csak 
feltételesen kötelezi. Hogy ebből a két táborban nagy 
exegetikai nehézségek támadnak, nem szorul bővebb ma-
gyarázatra. 

Foglaljuk már most össze az eredményeket gyakor-
lati egyházi következményáikben. Az egyik oldalon minden 
csak természetesség, csupa kedély vagy akarat, a másikon 
minden csupa természetfelettiség; amott Krisztus az isten-
fiúság tudatával, itt csak arra való, hogy életével és halá-
lával a vállásoserkölcsi közösséget megállapítsa. Amott az 
isteni kijelentés tisztán benső szellemi processus, itt külső 
történeti személyes isteni belenyúlás a természet és az 
emberi szellem életkörébe. Amott a biblia az isteni ige 
történeti okmánya, itt maga az isteni ige. Természetes, 
hogy ez elvi ellentéteknek inkább elméleti, mint gyakor-
lati egyházi jelentőségük van, mert merev következmé-
nyeikben Kübel szerint is az egyháziasság kettős formá-
jára vezetnének az evang. igazság nagy kárára Egyben 
egyez a két felfogás egymással, s ez ama általános ker. 
alapigazság, hogy Jézus a Krisztus. A gyakorlatban libe-
ralismus és positivismus kölcsönösen kiegészíti és megter-
mékenyíti egymást. Azoknak egyoldalú érvényre emelése, 
p. o. a kathedrán és az irodalomban — mint újabban 
akarták — a ker. tudomány szabadságát sértené s az 
egyháziasságot is veszélyeztetné. Szerintünk az újabb theol. 
iskolák mindegyike egy-egy igaz gondolatelemet képvisel 
a jövő theologiainak fölépítéséhez s csupa liberalismussal 
vagy merev positivismussal mire sem mennénk az iroda-
lomban s az egyházban. így Schleiermacher és Rothe 
mellett egy Dorner, Frank, Lipsius, Biedermann, Ritschl 
és Kaftan mai dogmatikai tudatunkat rendkívül gazdagí-
totta s megtermékenyítette. Jó lesz ezt figyelembe venniök 
a különböző theol. pártoknak! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



A református egyház kezdeményezései 
Istenországának építésére. 

(Folytatás és vége.) 

Hasonlóképen cselekedtek a holland reformátusok is 
gyarmataikban. A wallon zsinat 1633 óta fáradozott a 
gyarmatokban a presbyteri alkotmány meghonosításával, 
azoknak lelkészekkel, bibliákkal, kátékkal, énekeskönyvek-
kel és templomokkal való ellátásával, egyházi alapoknak 
a holland református gyülekezetekben való gyűjtésével. A 
middelburgi zsinat 1642-ben a brasiliai egyház támogatá-
sára (névleg: a pernambucoi, villa mouriciai, a Szent-
Márton szigeti, az Antillakon a tabagoi, Guyanaban a 
berbicei és cayannei és a bombayi egyházak gyámolítá-
sára) a nyugot, illetőleg a keletindiai társulattal szerző-
dést kötött, hogy ez nemcsak a pénz előállításáról, hanem 
Isten igéjének hirdetéséről gondoskodik, úgyszinte a vallon 
nyelvű Istentisztelet fentartásáról is gondoskodni fog és 
ott más vallás gyakorlatot meg nem tür, a gyarmatbeli 
lelkészeket a zsinattal összeköttetésben fogja tartani, egy-
szóval rajta iesz, hogy a vallás ügye a gyarmatokban nagy 
előmenetelt tehessen, (pour y précher la parole de Dieu, 
pourque les Wallons soient pourvus d'un ministre en leur 
langue, pour interdire aux inconnus l'exercice du st. 
ministére, pour tenir les ministres de la Colonie en com-
munication du Synode, pour obtenir un secoud pesteur, 
pour voir tant et. pius le service de Dieu avance en la 
Colonie.). A kiküldendő lelkészeket mindig a zsinat válasz-
totta ki, a kik egyúttal a pogányok között az evangéliu-
mot is terjesztették. így választotta hiricei zsinat 1646, 
du four Márkot brasiliai francia lelkészszé, mivel ő külö-
nösen a missziói tevékenységre is ajánlkozott (pour l'emploi 
de la consertion des pauvres Brasiliens)1 A Szt.-Márton 
szigeti francia református egyház 1656-ban francia és 
flamm nyelvű kátékat és vallásos iratokat kért a middel-
burgi zsinattól és egyúttal kérdést intézett a felől is, hogy 
a keresztyének által adoptált szerecsen rabszolga gyer-
mekek a szent keresztségben részesíthetők-e ? E tárgyban 
a döntést a dordrechti nemzeti zsinatra bizták. De már 
arra a kérdésre, hogy a spanyol papok által megkeresztelt 
szerecsenek és barbárok újra kereszteltessenek-e? egyszerűen 
tagadólag felelt a zsinat. A harmadik kérdésre pedig, 
hogy egy keresztyén atyának, egy pogány nővel való 
paráznaságából eredt gyermekét megszabad-e keresztelni, 
úgy nyilatkozott, megszabad, ha az atya protestáns és 
nem katholikus, és a keresztszülőknek is protestánsoknak 
kell lenniök. A szerecsen nők eicsábítóinak büntetését a 
presbyteriumra bizták, de ez a tárgyalást nem tarthatta 
meg ez ügyben nyilvánosan.2 A bredai zsinat 1657-ben 
örömmel vette tudomásul, hogy a Szt.-Márton szigeti fran-
cia egyház megalapítása óta törekszik a mi Urunk Jézus 
Krisztus országának az új világban való terjesztésére, 
különösképen pedig a néger rabszolgáknak a mennyei 
igazságra való oktattatása által. Ezért a zsinat buzdítja 
a lelkészt és a presbyteriumot, a gyülekezet vezéreit, 
hogy csak folytassák ezt'az oktatást »mígnem Isten képessé 
teszi a négereket arra, hogy részesei lehessenek a szent 
örökségnek és a hitnek, a melyet nékik is ajándékozott. 
És mint az Úr egyházának igazi tagjai ne gördítsenek 
akadályt azoknak, se a megkereszteltetésük, se pedig az 
Úr vacsorában való részesülésük elé«. A megkeresztelt 
néger rabszolgákat pedig arra inti a zsinat, hogy uraikat 
tiszteljék, hozzájuk hívek legyenek és nékik engedelmes-

1 Livre synodal vallon I., 468. 1. 19. §. 
2 U. o. 543. 1. 19. §. 

kedjenek Isten akarata szerint és maradjanak meg abban 
az állapotban, melyre hivattattak, örvendezzenek azon, 
hogy a szolga, a kit az Úr magához hív, az IdvezítÖnek 
szabadosává leszen. E dicső munka (cette oeuvre excellente) 
megkönnyítése végett a zsinat inti »az Isten irgalmassá-
gára, a szigeten lakó rabszolgatartó testvéreket, hogy ne 
elégedjenek meg azoknak a keresztyén vallásban való 
oktatásával, hanem teljes erejükből rajta legyenek, hogy 
azok a keresztség által az egyhazba bevétessenek és ha 
azok továbbra is szolgálni akarnak velők, mint az Úrban 
testvéreikkel szelíden és emberségesen bánjanak (les traiter 
doucement et humainement) s így minél többeket meg-
nyerjenek. És mivel gyakran adják-veszik a szegény 
rabszolgákat még a megkeresztelteket is, a kik ez által 
a vallás megváltoztatása veszélyének vannak kitéve, ko-
molyan inti a zsinat az atyafiakat, hogy a megkeresztelt 
rabszolgákat egy évi szolgálat után bocsássák szabadon 
(mettre en entiére liberté) vagy ne adják el őket, vagy 
ha eladják is, csakis olyannak adják el, a ki a református 
egyház tagja*.1 

Igazán érdekes, hogy az evangéliumi keresztyénség, 
a mint a pogány országokkal érintkezésbe lépett, a rabszolga 
kereskedés ellen nyilatkozik és a rabszolgák fölszabadítá-
sára törekszik. Az 1657-iki hollandus zsinat másfélszáz 
évvel megelőzte Wilberforceot, a midőn felhívta Pál elvei 
(Filemonhoz írt levél) alapján a gyarmati hatóságokat, 
hogy kegyességük és méltányosságuk szerint ügyeljenek 
föl és vigyék keresztül e határozatokat, a szegény meg-
keresztelt rabszolgák enyhületére és épületére (pour le 
soulagement et edification des esclaves négres qui ont regu 
le baptéme).2 

Midőn pedig Szt.-Márton szigetéről megírták, hogy 
a zsinat határozatait nagy szegénységük miatt nem hajt-
hatják végre, a dordrechti zsinat 1658 ápril havában szelíden 
és tisztelettel tudatta a gyarmat igazgatóival, hogy min-
den keresztyénnek kötelessége Krisztus országát terjeszteni 
és felebarátjai üdvét munkálni. És különben is saját jól 
felfogott érdekük is tiltja megkeresztelt rabszolgáiknak, a 
velük nem egy törvényhatóság alatt és más területen élő 
katholikusoknak való eladását, mert ez utálatos rabszolga-
kereskedés által (ce commerce odieux) a holland gyarma-
tok elszegényednek. De meg lázadástól is kell tartani, ha 
ily rabszolgák zsidók vagy más hitetlenek kezébe kerül-
nek. A szomszéd pápista franciák elég okosak rendeletek 
által megtiltani rabszolgáiknak más vallásuaknak való ela-
dását. Ezek mellett a gyarmat lelkészét des Camps-ot haza 
rendelte a zsinat és otthon alkalmazta, mivel egy a fran-
cia és flamm nyelvet beszélő lelkész otthon nagyobb hasz-
nára lehet az egyháznak, másrészt pedig mivel belátta 
a zsinat, hogy oly csekély javadalomból megélnie nem 
lehet. Ezért fölkérte a zsinat a gyarmat igazgatóit, hogy 
des Camps utódjának fizetését emelje föl.3 

Des Camps azonban soha sem ért haza, mert az 
evangélium hü szolgája meghalt 1659-ben Szt.-Márton szi-
getén, miután ott három évig nagy hűséggel, buzgalom-
mal és gondossággal építette az ottani egyházat. Ennek 
következtében a Ter Goude-i zsinat kérte az urát, hogy 
egy más hű munkást állítson arra a munkatérre s meg-
kereste a gyarmat fő embereit, hogy a leendő lelkésznek 
a fentartásra szükségeseket megadják. És miután a zsinat 
megértette, hogy Tabago szigetbeliek is lelkészt kérnek, 
azért szükségesnek látja, a lelkész-jelöltek közül kiválasz-
tani azokat, a kiknek Isten az ő evangéliumának oly messze 

1 U. o. 545. 1. 4. §. 
8 U. o. 550. 3. 1. §. 
8 U. o. 555. 2. 1. §. 



elvivésére elég buzgóságot adott. De szükséges azoknak 
tisztességes ellátásáról is gondoskodni.1 

A zsinat 1660-ban Chaillon Ferenc kandidatust bo-
csátotta ki Tabago szigetére, és hálákat adott Istennek, 
hogy ajtót nyitott az ő evangéliumának olyan helyen, a hol 
gazdag aratást lehet várni, a kiválasztott örömmel fogadja 
az elhívást és a haerlemi zsinaton fog kézrátétel által 
ordináltatni. Ezután testvéries kézfogással felhatalmaztatik, 
hogy abban a gyarmatban presbyteriumot alakítson, mely 
ettől a zsinattól (egyházkerület) fog függeni. Ezzel Isten-
nek védő és oltalmazó kegyelmébe ajánltatik. És leköte-
leztetik, egyházi rendtartásunk elfogadására és egyházá-
nak állapotáról való évenként való jelentéstételre.2 

Mint látjuk, a reformátusoknál a misszió ügye az 
egyház, különösképen pedig a presbyteriumok és a zsi-
natok ügye. 

Nem is volt áldatlan ez a munka. Már 1661-ben 
Chaillon jelenti a zsinatnak, hogy egészséges és megkez-
dette Istenországának terjesztését azok között, kik a hálái 
árnyékában ülnek. A megelégedéséről értesítette őt és 
továbbra is leveleztek egymással. A haagai zsinat (egy-
házkerület) 1665-ben levelet kapott a tabagoi egyház 
vezetőitől, hogy Chaillont hagyják náluk tovább is lelké-
szül, mert a segédje csak Hamm nyelven tud prédikálni 
és készeknek nyilatkoztak a fizetése felének elvállalására, 
ha a másik felét a patronusok megadják.3 

A zsinat közölte a levelet a patronusokkal. De ügy 
látszik, e terv dugába dőlt. Chaillon vágyott haza jönni 
és az orbeck-i lelkészi állást (Haute Normandiában) el is 
fogadta. Helyére a flessingeni zsinat 1668-ban Mouche 
párisi ügyvédet bocsátotta ki, pour precher l'evangile parmi 
les infidels (pogányok) de l'Amérique.4 

A hollandusok nemsokára még egy más vidéken is 
elkezdették a hittérítést. Ez a hely la Berbice volt Guyaná-
ban. E gyarmat patrónusai la Laine kandidatust kérték. 
A nvmvegiui zsinat 1670. évi ápril hóban megdicséri a 
pátronusokat buzgalmukért és la Laine-t, hogy késznek 
nyilatkozott Istenországát terjeszteni a pogányok között. 
Meghagyja a lcvdeni egyházkörnek, hogy a nevezett kan-
didátust vizsgálja meg és ordinálja.5 A zierice-i zsinat 
pedig 1670. augusztus havában instructiókkal látta el la 
Lainet és kötelességévé tette, hogy időnként önmagáról és 
működéséről jelentést tegyen, végül fölhatalmazta, ha ott 
alkalmas egyéneket talál, belőlök presbyteriumot és diako-
nátust, egy consistoriumot alakítson.0 Chaillonnak is vissza 
kellett mennie Tabagóra. A ter-goude-i zsinat újból köte-
lességévé tette Chaillon és la Laine lelkészeknek, hogy a 
tabagói és berbicei egyházak állapotáról időnként jelentést 
tegyenek. A zsinat elnökének pedig, hogy őket a szüksé-
ges kátékkal, imakönyvekkel ellássa.7 

La Laine azonban nem engedelmeskedett. A haarlemi 
zsinat megintette, hogy kötelességét teljesítse és az Urnák 
munkáját nagyobb gonddal és figyelemmel folytassa. Chail-
lont, ellenben ugyan azon a napon (1671. szept.) meg-
dicsérte a zsinat. Az egyház iránt való buzgóságát és 
szeretetét elismeréssel emelte ki. Es mivel az utolsó két 
évben igen csekély volt a jövedelme, bizonyos összeget 
szavazott meg neki Mouche párisi ügyvédnek a leideni két 
egyház által kezelt adományából.8 

1 U. o. 552. 1. 3. §. 
2 U. o. 575. 1. 2. §. 
3 U. o. 577. 1. 16. §. 
4 Ü. o. 585. 1. 3. §. 
5 U. o. 665. 1 10. §. 
6 U. o. 704. 1. 7. §. 
7 U. o. 712. 1. 6. §. 
8 U. o. 719 1. 6. 8. 

E közben Chaillont Surinamba hívták meg (1672). 
Utódjául Lambert Sámuelt küldötték Tabagora la Laine 
Károlyt pedig a berbicei egyház jelentése alapján a hol-
land egyház szolgálatából elbocsátották. Útiköltségül nyolc 
aranyat küldött neki. Chaillon 1674-ben küldött jelentést 
surinami egyházától a rotterdami zsinatnak, a mely az 
Isten áldását kérte munkájára.1 

Természetesen, a református zsinatok is sok nehéz-
séggel állították elő a hittérítők számára való költséget, 
mint később a misszió-társulatok. 1676 szeptemberben a 
haagi zsinat elnöke jelenti, hogy Pryce angol lelkész, a 
ki mint kormányzó a holland Guyanából Amerikába szán-
dékozik menni, írja, miszerint úgy látszik, az evangélium, 
áthatotta immár a pogány világot; és reményli, hogy a 
zsinat egy ily dicső vállalatot támogatni fog s a kiküldött 
lelkészek számára egy alapot (!) fog teremteni.2 De addig 
is ki kell egy lelkészt Guyanába küldeni az evangélium-
nak a szegény vadak között való hirdetésére.3 Nem lehet 
eddig várni, míg a szükséges pénz összejő, mert a szegény 
pogányok nyomorúsága sürgető. 1678. ápril. havában az 
Amsterdamban ülésező zsinat levelet kapott Chaillon lel-
késztől, melyben azt kéri, hogy a berbicei és a cannoy-i 
(Surinamban) lévő gyarmatok pátronusainál egy francia 
nyelvű lelkészi állás felállítását eszközöljék ki, mivel e 
gyarmatok lakói nem lehetnek az Isten igéjének vigaszta 
lása nélkül (la consolation du ministére de la paroie de 
Dieux), a miért is azok, ha segélyt egyátalán nem kapná-
nak a saját költségükön fognak egy lelkészt tartani (s'off-
rent d'entretenir leur pasteur a leurs dépens). A zsinat 
tehát egy oly egyént keres, qui aura le courage d'emb-
rasser cette vocation.4 Az 1678. év szeptember havában 
Flessingenben ülésező zsinat ismét kapott egy levelet Chail-
lontól, melyben az egyrészről a két gyarmat lakosai lelki-
gondozásának sürgető szükségességét hangoztatja, másrész-
ről pedig felemlíti saját nyomorát is, fizetését nem kapja, 
hátralékban maradt fizetése 800 frtra rug. A zsinat erre 
elhatározta, hogy a legelső hajóval »tisztesseges« összeget 
küld a számára. De mivel egy más lelkészt is kell oda 
küldeni, azért ennek a fizetéséről magok a gyarmatosok 
gondoskodjanak. Egy bizottságot is neveztek ki, a mely 
Chaillon fizetését folyóvá teendette.5 Végre a naardeni 
zsinat 1680-ban constatálta, hogy Chaillon, a nyugták 
szerint összes hátralékos fizetését megkapta.6 Két év múlva 
Surinamban Albus Péter franciaországi lelkész hívatott 
meg. A zsinat pedig Bombayba egy hollandus iskola-tanítót 
küldött.7 

A reformátusok eme kezdeményezéseit, a Dél- és 
Közép-Amerikában valamint az Indiában kifejtett hittéri-
tői működésüket, a missziótörténet ismert kézi könyve 
(Calw, 1844) egy szóval sem említi; Hoffmann jeles, hat 
kötetes missziótörténete sem említi föl, sőt még Burchardt-
Grundemann négy kötetes kitűnő misszions bibliothékája 
sem (Bielefeld, 1880). Talán majd a szorgalmas Comissior 
pour I'histoire des églises wallonnes hírneves Bulletinjeiben 
fölelevenítendi du Four, Chaillon, Pryce, la Laine és több 
más, a hollandus gyarmatokba kiküldött református lel-
készek hittérítői működésének emlékét. 

A mennyire ismeretlen még a missziók historikusai 
előtt is, azok a hittérítői kísérletek, melyeket Calvin és 
Coligny 1555-ben Brasiliában, a hollandusok pedig 1633-ban 

1 ü. o. 743. 1. 13 §. 
2 U. o. 760. 1. 20. §. 
3 U. o. 764. 1. 16. §. 
4 U. o. 771. 1. 11. §. 
5 U. o. 775. 1. 17 §. 
6 U. o. 790 I. 14. §• 
7 U. o. 33, 792, 813. I. 4. 



Brasiliában, az Antillákon és Indiában megkezdettek — 
ép annyira magasztalva ismerik az angoloknak és a skó-
toknak Cromwell ideje óta e téren kifejtett energikus 
munkásságát — de különösen az 1795-ik évet tekintik 
olyannak, mint a melylyel a pogányok hittérítésének egy 
új és nagy korszaka kezdődik az angolok részéről. Min-
denfelé elterjedt az a felületes vélekedés, hogy a refor-
mátus népek csak azért folytatják a hittérítést, mert gyar-
mataik vannak. Mi úgy véljük, ennek az oka épen a kál-
vinista elv szent kiterjeszkedő erejében rejlik, abban az 
erőben, mely Istenországának egyéb téréin is mun-
kás volt. 

11. Csak egy téren látszanak a reformátusok hátra-
maradottaknak és ez a liturgia tere. A liturgia lényegileg 
az érzelem és az ízlés dolga Az érzelmet és az ízlést 
pedig a különböző egyházak különböző módon fejlesztik. 
De azért individuális is. Ismertem sok spanyol unitáriust, 
a kik a high church (e rituális anglikán egyház) litaniái-
nak átveléért lelkesültek. Viszont ismerek német katholi-
kusokat, kiknek mindenekfelett az egyszerű református Isten-
tisztelettetszik. Majd ismét reformátusokat ismerek, a kiknek 
tetszését az orosz egyház túlságosan szertartásos liturgiája 
nyerte meg. Úgy vélem, hogy a ki valamennyire meg-
tudja a liturgikus imák értékét becsülni, annak el kell 
ismernie, hogy a zürichi (1525), a baseli (1529), genfi 
(1541), a londoni holland reformátusoké (1550). a kur-
pfalci (1563), a weseli (1568), emdeni (1571), a hanaui 
(1573) régi református formulárék erő, bensőség, egysze-
rűség és biblicitás tekintetében nem maradnak el a luthe-
ránusokéi mögött.1 A Berlinben Grynaun Jánosnál 1740-ben 
megjelent »Liturgie des églises reformées francaises« 
dacára az imák hosszúságának — pl. a közönséges vasár-
napi isteni tiszteletre szánt utóima 14 lapra terjed — a 
minden idők legjobb liturgikus imák gyűjteményei közé 
tartozik. Újabban Ebrard (Bef. Kirchenbuch. 1847.) Stier 
(Privatagende 1857.) és Goebel (1889) a mi református 
egyházunk liturgiái kincseit eredménynyel aknázták ki. 
Az új porosz agendában is a legszebb imák református 
eredetűek. Mindezt nem az összehasonlítás kedvéért hoz-
tuk föl, hanem a kezdeményezés fölemlítése végett. És 
elég merészek vagyunk kimondani, hogy a puscismusból 
rekatholizálása után a protestáns Istentiszteletnek, a mely 
most Németországot is megragadta, a protestáns Isteni 
tisztelet visszaállításának megkezdődő új epochája a refor-
mátus egyházból fog kiindulni, mely századok óta tapasz-
talta, hogy az Istent »lélekben és igazságban* hogyan 
kell meghallgattatva imádni. 

12. Végül a reformátusok nagy súlyt fektettek a tan 
tisztaságára is. Ez, nem csupán az antitriánitárius Servet 
Mihály elégettetéséből világlik ki, hanem abból a tényből 
is, hogy a hugenották a lelkészeket, presbytereket, diakó-
nusokat, tanítókat, tanárokat, lektorokat, kántorokat a tiszta 
tan megtartására esküvel kötelezték. S nem lehet csodálni, 
hogy a reformátusoknak a lutheránusokkal való hit-vitáik-
ban a hittan terén sok kezdeményezés a reformátusoktól 
eredt. Minden vitának elejét veendő arra utalok, hogy az 
első rendszeres hittan nem Luthernek valamelyik irata, 
nem is Melanchtonnak Loci communese volt, hanem Kál-
vin institúciója. »Az első, a ki a keresztyén morált, mint 
önálló tudományt művelte, egy református, Danaeus Lam-
bert volt (f 1536.)*. A hittant Schleiermacher helyezte 
újból biblia alapra, a kit Schweizer Sándor joggal sorol 
a református hittudósok közé. A reformátusok kezdették 
meg a rövid textusokról való prédikálást, ők alkalmazták 

1 Ric.hter, die evgl. Kirchen ordnungen des XVI. Jahrhunderts 
II. Bd. 1846 

először az igehirdetésében a művészi formákat. A keresz-
tyén igazságok védelmében a hugenották mindig elől jártak. 
Egy református, Vignolles AJfonse, dolgozta ki legelőször 
a bibliai chronologiát. Egy református, Bochart írt először 
a bibliai természet históriát (1663.). Általában véve a 
reformátusok nagyobb terjedelemben művelték a bibliai 
studiumokat, mint a lutheránusok (Hagenbach, 175), miként 
Luther is többnyire a perikopák szerint prédikált, míg 
Kálvin az egész bibliából vette textusait. 

Ezért nem találom esetlegesnek, hogy a .szentíráster-
jesztése a református egyházból indult ki. A református 
Angliában alakult meg legelőször (1804) a bibliaterjesztő 
társulat. »A szegények filléreiből milliók lettek és a biblia 
száznál több nyelven terjesztetik*. 

A bibliai tannak vallásos iratok (tractatusok) által 
való terjesztését is egy református angolnő Mare Johanna 
kezdette el (1799). 

Még sok egyebet is hozhatnék föl, de az elfogulat-
lanoknak, azt hiszem ennyi is elég. Ezekből is meggyő-
ződhetnek. hogy a régibb, az újabb és a legújabb időkben 
az Istenországának építésére való legáldásosabb kezdemé-
nyezések a reformátusoktól indultak ki. 

Lic. dr. Tollin után németből Cs. L. 

B E L F Ö L D . 
A vértesaljai egyházmegye egyházi 

értekezlete és közgyűlése Kápolnás-Nyéken. 
Mióta az egyházi értekezletek eszméjét felvetették 

s megvalósítására felettes egyházi hatóságaink részéről 
határozott utasítást nyertünk, azóta vértesaljai egyház-
megyénkben évről-évre megtartjuk ez összejöveteleket, 
melyekről az egyházi és vallásos élet megújítását várjuk, 
reméljük. Most két éve tartottuk az elsőt K.-Nyéken, az 
egyházmegyei közgyűlést megelőzőleg pár hónappal; a 
mult évben Sárbogánon és közvetlen a közgyűlés előtti 
napon tartott értekezletünket a millennáris ünneppel kötöt-
tük össze és igen sikerültnek lehetett mondani. Az idén 
harmadízben gyülekeztünk össze ugyancsak a közgyűlé-
sünket. megelőző napon, szeptember hó 6-án, szokott 
gyűlésező-helyünkön, Káp.-Nyéken, s habár a megjelentek 
száma után ítélve az érdeklődés hanyatlani látszik is ez 
összejövetelek iránt, az eredménynyel mindazáltal meg 
lehetünk elégedve, mert sok érdekes és tanulsagos eszme-
cserére nyílt alkalmunk kivált az »internos« tartott előérte 
kezleten, mely mintegy a régi lelkészi értekezletekre 
emlékeztet; míg a tulajdonképeni, ünnepélyes jellegű s 
újabban »egyházi«-nak nevezett értekezlet szintén nem 
szűkölködött olyan mozzanatokban, melyek tanulságos és 
építő hatással voltak az értekezlet összes tagjaira. Bészt-
vett ez értekezleten 15 lelkész és egy segédlelkész, 5 ref. 
tanító, több gyülekezet polgári rendű képviselője s néhány 
úri nő: lehettünk mintegy 40-en. Sokakat visszatartott 
a megjelenéstől, hogy épen ez időre esett a tatai had-
gyakorlatra vezényelt roppant számú katonaságnak me-
gyénk területén való táborzása és átvonulása; világi 
elnökünket, Sárközy Aurél, komáromi főispán urat pedig 
a tatai fogadtatás előkészületei foglalták el s azért nem 
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vehetett részt sem az értekezleten, sem a másnapi köz-
gyűlésen. 

Miután a 8-tól 10-óráig tartott előértekezleten néhány 
fontos ügyet alaposan és bizalmas körben megvitattunk, 
bevonultunk a templomba s elénekeltünk az »Im bejöt-
tünk nagy őrömmel« kezdetű énekünket. Erre Urházy 
Lajos lovasberénvi lelkésztársunk imádkozott röviden, 
szépen és buzgón. Majd Koncz Imre esperesünk, az érte-
kezlet egyházi elnöke, emelve fel csengő hangját, szólván 
a megjelentekhez, a mint következik: 

Mélyen tisztelt Egyházi értekezlet.! 

Aggodalom és remény voltak kiserőim, midőn ezen 
harmadik egyházi értekezletünk megtartására elindultam. 

Aggodalomra okot adott saját tapasztalatom. Vissza 
tekintettem a három éves múltra, nemcsak ezen mi 
egyházmegyénk, hanem egyházkerületünk értekezleteinek 
is három éves múltjára. Figyelemmel kisértem e testvér-
egyházkerületek és egyházmegyék értekezleteit. Figyelem-
mel kisértem az egyházi sajtó nyilatkozatait. Találtam 
okot az aggodalomra. Egyházmegyénk, egyházkerületűnk 
értekezletein, nem találtuk a nagy tömeg megjelentését. 
A többi egyházkerületek, egyházmegyék értekezletein, 
sőt a sajtóban, igen gyakori volt a panasz, a buzgóság, 
az áldozatkészség hiánya felett. A sajtó több ízben 
felmutat egyes külföldi nagyszerű jótékonysági intézeteket, 
s ezekkel hasonlítja egybe prot. anyaszentegyházunk inté-
zeteit s feljajdulva sóhajt: hol vagyunk mi, magyaror-
szági protestánsok ezekhez?! 

Ha azonban a magyar prot. egyház életét, múltját, 
küzdelmeit, fejlődését, mai állását részrehajlatlanul átte-
kintjük: aggodalmunk, legalább az én aggodalmam, telje-
sen elenyészik; azt remény, egy szebb jövő reménye 
válthatja fel. 

Már maga az, hogy ezen szép haza földjén negyed-
fél millió prot. él, azon erős küzdelmek után, melyeken 
ennek keresztül kellett mennie; a vallásos buzgóságnak, 
az áldozatkészségnek oly nagyszerű példáját mutatja fel, 
melyhez hasonlót nem sok nemzet tud felmutatni. 

Hát az nem áldozatkészség szüleménye-e, hogy 
ezen hazában ma több mint két ezer temlomban imádják 
a nagy Istent reform, testvéreink ? Nem áldozatkészség, 
a magyar reformátusság áldozatkészsége emelte-e ezen 
templomokat? 

Ezen templomok mellé nem ugyanazon nép buzgó-
sága emelte-e a közel két annyi népiskolákat? És pedig 
emelte akkor, midőn az állam épen semmi gondot nem 
fordított a népnevelésre és állami törvény nemcsak nem 
kötelezte, de még akadályokat gördített elibe. 

Hát felsőbb iskoláinkat — melyeket abban az időben 
gimnáziumoknak, kollégiumoknak neveztek — említsem-e? 
Több mint száz gimnáziuma volt a magyar reform, anya-
szentegyháznak. Ezek közül mint kisebb halmok közül 
a magas bérez, ügy emelkednek ki a sárospataki, deb-
receni, pápai kollégiumok. 

Ha pedig az újabb kor buzgóságának, áldozatkész-
ségének szüleményeit tekintem; öröm szállja meg keblemet 
s nem is vagyok képes felsorolni azoknak nagy számait. 

Hazánk székes-fővárosában nem látjuk-e egymásután 
emelkedni díszes templomainkat, szépen virágzó theol. 
akadémiánkat, a Lónyai-utcán középiskolánk díszes palo-
táját, protestáns árvaházunkat és igen sok szépen fej-
lődő közmívelődési, jótékonysági egyesületeinket. Nincse-

nek-e ezen intézeteknek tekintélyes alapítványaik, nagy 
kiterjedésű fekvő birtokaik? A vidéken a nagy-kőrösi régi 
középiskola mellett nem emelkedett e az újabb időben 
tanítóképezde. A kecskeméti közép iskola mellett az újabb 
időben nem emelkedett-e jogakadémia. A halasi közép-
iskola mellett a leánynevelő intézet. Ez utóbbihoz hasonló 
leánynevelő intézettel dicsekedhetnek Szatmár, Debrecen, 
Miskolc, Pápa, N.-Várad. A kolozsvári fakultás alakulása 
nem a ref. anyaszentegyház buzgóságának gyümölcse-e? 

Ezek mellett nem látnánk-e meg, nem ismernénk-e 
el nagyszerű áldozatnak; a több, sok világiak, százezrekre 
menő áldozatai mellett, a szerény helyzetben élt kálvi-
nista papoknak a kunszentmiklósi, csurgói iskolákra, 
debreceni fakultásra, budapesti leánynevelő intézet alap-
jára kelt ezreit. Nem látnánk-e meg miként hordja egybe 
épen napjainkban a kálvinista papság a maga filléreit, 
hogy megalapítsa az egyetemes- országos reform, özvegy-
árva intézetet, hogy ez által azt a sok bús sóhajt, mely 
eddig emelkedett a lelkész családfők és családtagok keblé-
ből, átváltoztatta reményekké, örömökké. De nem hagy-
hatom ki az áldozatkészség keretéből az összes reform, 
népet, mely a maga évenkinti adományaiból megalapí-
totta és fentartja a százezereket képviselő közalapot. 
Ágostai testvéreinknél ugyan ilyen és ezekhez hasonló 
áldozatokat szemlélhetünk. 

Ezeket látva, szemlélve, az én aggodalmam ezen a 
téren eloszlik. És én mélyen fisztelt értekezlet, nem enge-
dem egyetemes reform, anyaszentegyházunkra reá sütni 
azon homály foltot, hogy itt a buzgóság kihalt, az áldozat-
készség elenyészett. Ezzel azonban nem azt mondom, hogy 
most már babérainkon tétlenül, csendesen pihenhetünk, 
sőt inkább ' azt, hogy haladjunk tovább a buzgóságban, 
az áldozatkészségben. Harcoljunk azok sorában, kik a 
meglevő, vagy a haladó kor kívánalmai szerint újakat 
teremtő jótékonysági intézeteket ápolják. 

De ha ezen a téren oszlik, fenmarad egy másik 
téren aggodalmam. Látjuk itt és ott, hogy a felekezet-
nélküli törvény következtében tömegesen hagyják el hitö-
ket híveink is, de a többi felekezetek hívei is. Az orszá-
gos statisztikai hivatal kimutatása után, meggyőződhetünk 
arról, hogy a vegyes házasságok, anyaszentegyházunkra 
kedvezőtlen eredményt mutatnak fel. 

Ezeket és az ezekhez hasonló kórtüneteket, azok-
nak romboló pusztításait, tétlenül néznünk nem lehet, 
nem szabad. 

Hogy ezek elibe gátat rakni képesek leszünk, hogy 
a buzgóságban, áldozat készségben haladni fogunk, ez a 
reményem; és ezzel az édes reménynyel nyitom meg 
mostani értekezletünket. 

Éljenzés hangzott fel ez elnöki megnyitó beszédre, 
melyet nyomon követett Lévay Lajos titkári jelentése, 
mely beszámolt az eddig tartott két értekezletről, különö-
sen a tavalyi, szépen sikerült millennáris ünnepről, s a 
> szeretet-persely* bevételei s kiadásairól. Ezután ugyan-
csak a titkár szabad előadásbanterjeszté elő az előértekez-
let megállapodását és javaslatait, a melyeket egy-két hoz-
zászólás után az értekezlet is elfogadott. Vagyis inkább 
kimondatott, hogy a vértesaljai egyházmegye egyházi érte-
kezlete három értekezleti körre oszlik fel, u. m. alsó-vidéki 
vaál-vidéki és felső-vidéki körökre, a két elsőhöz 12, 
illetőleg 13 egyház, az utóbbihoz kilenc egyház osztatván 
be Mindegyik kör kebeléből elnököt és jegyzőt választ, 
évenként legalább egyszer összejövetelt tart; rendes tag-



jai: az illető körhöz tartozó egyházak rendes, helyettes 
és segédlelkészei, rendkívüli tagjai: az egyházi élet ügyei 
iránt melegebben érdeklődő világi egyháztagok. Többen 
az előzetes konferencián azon nézetüket fejezték ki, hogy 
a világi elem teljesen kihagyandó volna, legalább e köri 
értekezletekről, azonban a jelenvoltak többsége az »egy-
házi« jelzőtől kifolyólag a világiakat nem vélte kizár-
hatóknak innen sem, jóllehet, mint sokan mondották, 
azokra a papi dolgok ügy sem tartoznak. 

A választmány második előterjesztése a hozzá utalt 
belmissziói javaslatokra vontakozott. Az előértekezleten 
erős vitára adtak alkalmat e javaslatok; különösen elle-
nezték többen, mert fölöslegesnek mondották, hogy kimon-
dassék, miszerint a konfirmációra való előkészítés, a tanító 
segédkezése mellett, minden gyülekezetben a lelkész által 
történjék. E sorok írója ellene mondott e felfogásnak s 
nagyon is szükségesnek jelezte, a zsinati törvényben is 
parancsolt ezen annyira fontos lelkipásztori teendőre újból 
és újból ráirányítani lelkésztársaink figyelmét; de végre 
is kénytelen volt a többség ellenzésére belenyugodni abba, 
hogy e kérdés ez idő szerint levétessék a napirendről. 
Így egyelőre csak a következő javaslatok fogadtattak el: 
Az értekezlet kívánatosnak és szükségesnek tartja, hogy 
1. gyülekezeteinkben a téli időszakban hétköznapi biblia-
magyarázatok,, 2. felolvasások vagy vallásos estélyek tar-
tassanak ; 3. a vallásos iratok megkedveltetése és terjesz-
tésére kiváló gond fordíttassák. Egyik tekintélyes kollegánk 
ugyan az előértekezleten ellene volt a vallásos estélyek-
neknek, mivel — úgymond — ez esteli összejövetelek az 
ifjúságnak alkalmul szolgálhatnak az erkölcstelenségre; 
mire nem mondhatott mást e tudósítás írója, minthogy 
eddigi tapasztalataink szerint e vallásos estélyek minden-
felé igen áldásos hatásúak s csak azt ajánlhatja, hogy 
lehetőleg minden gyülekezet lelkésze tegyen vele legalább 
kísérletet. 

A vallásos iratokra vonatkozó javaslatnál egyik 
lelkésztársunk szóba hozta, hogy a »Koszorú*, füzetei nem 
egészen elégítik ki őt; irányuk — úgymond — egyoldalú, 
nem foglalkoznak eléggé az élet eszméivel, a gyakorlati 
életre nem nyújtanak tanácsokat; indítványozza, hogy 
egy háromtagú bizottság nézné át és bírálná meg e 
füzeteket és mutatná ki a helyes irányt. Elnöklő espere-
sünk ugyan e felszóllalásra lakonice felelt, mondván; 
>írjon hát barátunk jobbat!* . . . míg viszont egy másik 
felszóllaló azt jegyezte meg, hogy e tárgy felett érdemes 
gondolkozni s azért nem lesz céltalan a bizottság kikül-
detése. Megbíztak hát hármunkat: Vasadi Balogh Lajost, 
Biczó Pált és e tudósítás íróját, hogy a jövő értekezletre 
készítsünk véleményes előterjesztést a vallásos iratok 
dolgában. 

(Vége köv.) Lévay Lajos. 

Ritoók Zsigmond az egyházi helyzetről. 
Elmondotta a ref. bihari egyházmegye jubiláris közgyűlésén. 

Érzem, mélyen tisztelt egyházmegyei közgyűlés, érzem, 
hogy mennyire alatta maradtam azon a színvonalom, a 
melyen igen t. barátom s elnöktársam szeretetteljes ítélete 
emelt. Érzem, hogy nem csak azokat a feladatokat nem 
tudtam teljesíteni, a melyeket kötelességérzetem és vágyaim 
szabtak elébem; és e hosszú idő csak arról győzött meg, 
hogy mennyire gyenge az emberi erő feladataival szemben; 
és ha mégis, mert az egyházmegye kegyes volt az én 
szerény munkásságomat elismerésben részelteltni és ha 
mégis köszönettel veszem az elismerést, teszem azt nem 
hiúságból, hanem azért, mert ebben a szeretetnyilvání-
tásban látom azt a kapcsot, a mely minket egyházunkkal 
feloldhatlanul összeköt és mert azt vélem következtetni 
ebből az elismerésből, hogy minket egyházmegyénk ügyei-
nek vezetésében az egyetértés vezetett, a mint reménylem, 
vezetni fog ezután is. Az a lefolyt időszak emlékezetes 
és tanulságos előttünk és mulasztást követnénk el, ha a 
múltból nem vonnánk le a tanulságot. 

Engedje meg a mélyen tisztelt egyházmegye, hogy 
ebből az alkalomból elmondjam szerény észleleteim ered-
ményét. Előre bocsátom, hogy nem csatlakozom azon 
bírálókhoz, a kik korunk alkotásaiban mindenütt önzést, 
bűnt, visszavonást keresnek, a kik mindent kicsinyléssel 
fogadnak; nem csatlakozom azokhoz, a kik már a társa-
dalom és állam bukását, végét jövendölik, mint annak 
idején a középkorban a gondolkodásban elődeik a világ 
végét jövendölték. 

De nem is akarok színes üvegen át nézni és úgy 
látni a világot, a mi titokzatos, de hamis képet ad. 

Az a lefolyt 25 év, a melyre igen tisztelt barátom 
visszatekinteni szives volt, bizonyos, hogy számos alkotást 
mutat föl, oly alkotásokat, a melyek egyházmegyei alkot-
mányunkban, igazgatásunkban, intézményeinkben előre 
haladást jelentenek. 

Ennek bizonyításában oly intézményekre tudunk 
rámutatni, mint az országos'Jközalap népnevelés ügy, gim-
náziumaink és főiskoláink fejlődése; általában az egész 
országban számos missziói állások létesítése. 

Ha mindezekre hivatkozhatunk is, még sem lehet 
eltagadnunk és nincs is okunk miért eltagadni, ha az 
orvoslás módjáról gondolkozni akarunk, hogy egyházias-
ságban, vallásosságban, erkölcsiségben nem haladunk a 
kívánatos módon, sőt ezt mondhatjuk, hogy bizonyos 
részben visszaesésre mutathatunk. 

Szomorú, fájó szívvel látjuk, mint válnak le egyesek 
egyházunk és e'gyházmegyénk testéről, közönyből, önzésből 
vagy rajongásból. És még mélyebben fáj s fájdalmasabban 
hat, ha azt látjuk, hogy magyar ev. ref. nők mily köny-
nyen adják föl vallásukat s vele együtt gyakran nemzeti-
ségüket is. Holott más nemzetiségek talán kisebb képzett-
ségű és intelligentiájú női képesek a családot, a melybe 
átültetve lettek, átalakítani. Ha ez a tételem és állításom 
igaz: ez arra a következtetésre kell, hogy vezessen, hogy 
egyházi szervezetünk, alkotmányunk és intézményeink 
nem elégségesek arra, hogy az erkölcsiséget és vallásos-
ságot feljebb emeljék. Mert míg egyrészről — és pedig 
az alkotmány és igazgatás terén — haladást, másrészről 
erkölcsiség tekintetében hanyatlást észlelünk. Vannak, a 
kik ezekért az állapotokért, az erkölcsi dekadenciáért az 
államot vádolják. Vannak, a kik a szabadságot teszik 
velelőssé. Viszont vannak, a kik a javulás tekintetében 
mindent csak az államtól várnak. 



Én megvagyok róla győződve, hogy az államtól 
elvárhatjuk a védelmet és az anyagi támogatásnak foko-
zol tahi és líielégítobb mértékét, De azt vélem, hogy az 
állam ezeken a bajokon nem segíthet. A vallásosság és 
az erkölcsiség, uraim, sokkal szabadabb és érinthetlenebb, 
sem mint hogy kikényszeríthető lenne. A kényszer egy 
részről, a vallásosság és az erkölcsiség más részről lénye-
gileg ellentétesek. A kierőszakolt erkölcsiség erkölcstelen. 
A szabadságot pedig vallásos elődeink mindig a vallásos 
élet levegőjének tekintették s olyannak a mely nélkül elhal 
az egyház. Ezért a szabadságért őseink mérhetlen áldo-
zatokat hoztak, sokkal többet, mint vért és életet. A sza-
badság nekünk ma sem ellenségünk, a mint nem ellen-
sége semminek, a mi igaz. De meg kell érteni a szabadságot. 
A szabadság, uraim, hogy képletes kifejezéssel éljek súlyos 
épület, mely csak úgy tartható fenn, ha alapjai mélyre 
nyulók és oszlopai szilárdak. Vagy kép nélkül szólva, ha 
tagjai értelmesek, képzettek, vezetői az inteligencia magas-
latán állanak, önzetlenül, elfogulatlanul munkálkodnak. 

Vannak továbbá, kik az érintett bajok orvoslását 
a belmísszióban, az úgynevezett újjászületésben keresik 
és az egyházi élet tevékenységét a társadalmi és egyleti 
térre kívánják átvinni. Meghiszem, jóakaratulag. de azzal 
az eredménynyel, hogy a lelkész kezéből kiesik a vezérlet 
és hogy az egyházban evangéliumi szellemmel ellenes 
törekvések, ellenségeskedés ütnek tanyát; úgy, hogy jogo-
sult ez az aggodalom, hogy az abrancsok megtágíttatván, 
kifoly és szétomlik a belső tartalom. 

Részemről mélyen tisztelt közgyűlés! egyedül hos#-
szú és kitartó munkában keresem az orvoslást. Hosszú 
és kitartó munkában, de első sorban a lelkészek mun-
kásságában önzetlen, önfeláldozó munkásságában keresem. 
Lelkészekre van szükségünk, vannak is ilyenek közöttünk, 
a kik nemes idealizmussal, nem riadtak vissza a gálya 
szenvedéseitől, e szegénység gályarabságától, szenvedései-
től, mint nem riadtak vissza annak idején őseink, a kiknek 
osztályrésze az erkölcsi győzelem lett. Lelkészekre van 
szükségünk, a kik önzetlenül, nemes ambitióval, az isteni 
jutalom reményében mindent, elkövetnek az egyházi bel-
élet nevelésére. A kik folytonosan és szakadatlanul fog-
lalkoznak híreik erkölcsisége és vallásos életével. Ezek a 
lelkészek meggyőződésem szerint egyedül alkalmasok azzal 
az erkölcsi erővel ismét és ismét feljebb emelni hosszú, 
de kitartó munkával a vallásosságot, egyháziasságot, er-
kölcsiséget. A lelkész kezében kell maradni a vallástaní-
tásnak az egyházban, a vallástanítás intézésének az isko-
lában. Minden törekvés, a mely ettől eltér, csak bomlásra 
vezet, és minden javaslat, a mely gyorsan és munka nél-
kül gazdag aratást igér, előttem értéktelen. Az isteni ke-
gyelem áldása is csak a munkán lehet! 

Mintha érezném azt a sóhajt, a mely betölti az én 
mélyen tisztelt tagtársaimnak, a lelkészeknek a keblét, a 
melyhez az én sóhajom is csatlakozik. Szegények vagyunk, 
tehát, erőtlenek, ellenfeleink gazdagok és hatalmasok. De 
mélyen tisztelt uraim, elismerem, hogy szegények vagyunk 
fje is tudom vonni ebből a következtetést és mégis azt 
mondom, hogy ne itt koressiik azoknak a bajoknak or-
voslását, a melyekről beszéltem. Alig lehet fontosabb fel-
adata az egyháznak, különösen az egyház világi férfiai-
nál. mint ezen a helyzeten segíteni. S én meg vagyok 
róla győződve, hogy segítve lesz, habár csak a jövőben 
és habár ez a segítség csak fokozatos, tehát lassú, de 
segítség lesz. De nem vagyok abban a meggyőződésben, 
hogy ezáltal felemeljük az erkölcsiség és a vallásos álla-
potot. 

Elmondtam meggyőződésemet, hogy első sorban a 

lelkészektől várom a segítséget. Ők oldhatják meg azt a 
kérdést; semmi más hatalom azt meg nem oldhatja. De 
tovább vizsgálva a kérdést, hogy miként volna orvosol-
ható a vallásos és erkölcsi hanyatlás, azt felelem, hogy 
az iskolák által. Ez is egy hosszú és nehéz munka. Épen 
olyan nehéz, mint, a lelkészeké az egyházban. De ha azt 
latjuk, hogy az ev. ref. egyház hívei is mily könnyen 
hagyják el egyházukat, ha azt látjuk, hogy még ebben 
az egyházban is az erkölcsiség és vallásos élet hanyat-
lásnak indul: akkor azt kell feltételeznünk, hogy nem is-
merik azok a mi vallásunk alapelveit. Nem ismerik az ő 
erkölcsiségének azt a fenségét és befolyását, a melyet az 
emberek társadalmára és az egyének életére gyakorol. 
Nem ismerik egyházunk és multunk történetét. Nem azokat 
az áldozatokat, a melyeket őseink a múltban ez egyházért 
és e vallásért hoztak. Nem tudják azt a befolyást, a me-
lyet a mi egyházunk nemzetünk megmentésében, állami-
ságunk megalkotásában gyakorolt és nem érezik, nem 
értik azt, a mit ez az egyház a jövőre Ígérhet és a melyet, 
fennmaradva beválthat Ezt a gyermekek lelkébe beoltani 
a tanítók hivatása; beoltani kiolthatatlanul. 

Mindez igen tisztelt uraim nem csodaszer. Hosszú 
és kitartó munka eredménye az, a melynek gyümölcseit 
a jövőben élvezzük, de mélyen meg vagyok győződve 
róla, kogy más eszközünk nincsen és ha tudnám, hogy 
lelkészeink és tanítóink benne vannak ebben a munkában 
csak az eredmény még későbbi, azt mondanám, hogy 
kezdjék meg. Kezdjék meg az isteni kegyelem áldásának 
reményében. És kezdjék meg szeretettel, mert egyedül a 
szeretet az. a mely alkotó és a melynek alkotásai a jö-
vőre is kihatnak. Minden más emberi mű elmúló, csak 
a szeretet alkotásai nem. Az önkény, a hatalom, az em-
beri bűnök óriási alkotásai, a piramisok urai ma már 
mind halottak, nyelvök nem szól, hallgatnak. .Jézus sze-
retettanítása örök és örökké működik. Kérem uraim, fo-
gadják legbensőbb köszönetemet és jutalmazzanak meg 
engemet azzal, hogy gondolataimat méltassák szives figyel-
mükre. 

Válasz a »Mezőtúri bajok« eímű közle-
ményre. 

E lap folyó évi 36-ik számában «Mezőtúri bajok* 
ctm alatt egy névtelen közlemény jelent meg, a melynek 
szerzőjénél nem tudjuk, hogy vájjon azon lelkiismeretlen-
séget csodáljuk-e, a melylyel a kérdéses turi ügyeket, 
különösen azok elsejét, az alapítványi földek eladási ügyét 
tárgyalja, vagy pedig a vakmerőséget, a mely a legvalőt-
lanabb ferdítésekre és félrevezetésekre képes. 

A közlemény első részéből t. i. a felsőrészi köz-
birtokosság iskola alapítványi földjére vonatkozó herce-
hurcából egy szó sem igaz s az egész közleményből csak 
az tűnik ki, hogy az illető cikk író úr szinten egy hajó-
ban evez azokkal, a kik megvették az alapítványi földe-
ket, — jó drága pénzen és most az által akarnának sza-
badulni a vételtől, hogy az eladásra került ingatlanokat 
az árverésen általuk megígért árért az egyháznak szeret-
nék a nyakába várni. Bámulatos tehát azon lelkiismeret-
lenség, a melylyel a cikk író úr »az önérdek mellőzésé-
vel az ügy iránti meleg érdeklődés* hangzatos szavait meri 
hnsználni. 

A dolog ugyanis akként áll, hogy a kérdéses iskola 
alapítványi földek, a melyek eddig a közbirtokosság keze-
lése alatt állották és a melyeknél most arról van szó, 
hogy a közbirtokosság által pénzértékben vagy természet-



ben adassanak-e át véglegesen az egyháznak: jelenleg 
haszonbérlet útján hasznosittatnak és ezen haszonbérlet 
útján elért jövedelem egy krral sem tesz ki többet a cikk-
író által említett próbaárverésen egyesek által megígért 
vételári összeg 2'5—3%-kánál. 

Hogy ez így igaz, arról bárki meggyőződést szerez 
het a mezőtúri ev. ref. egyház közpénztáránál feltalálható 
hivatalos adatokból. Már pedig manapság még nálunk a 
tőke biztosan elhelyezhető akként, hogy az évenkint 5°/0 
kamatot tisztán jövedelmezzen. 

így akarná tehát javát a mezőtúri ev. ref. egyház-
nak a t. cikkíró úr, s ez az a jogtiprás, a mire Turgonyi 
Lajos lelkész hivatkozott, a ki szintén érdekelve levén 
a drága vételben, most minden áron azt akarná, hogy a 
vételtől még egyházának károsodása árán is szabaduljon. 

Mert épen nevezett lelkész úr volt az, a ki, midőn 
a kérdéses ingatlanoknak becsárban való átvétele tár-
gyaltatott az egyház és közbirtokosság között, dacára, 
hogy a birtokosság által megszabott becsár nem volt ko-
rántsem oly magas, mint az árverésen egyesek által meg-
ajánlott vételár, mégis teljes erejéből küzdött az ellen, 
hogy az ingatlanok az egyház álial szóban forgó becs-
árakban átvétessenek. Honnan van e változás?! 

A mi pedig a cikkben érintett föfökortes jutányos 
és olcsó vételét illeti, majd meg fog győződni az egyház-
megyei közgyűlés, hogy épen ez a vétel a legdrágább, 
annyira, hogy a vevő — a kit a cikkíró úr bizonyosan 
föfökortesnek gondol — alig volt kapacitálható arra, hogy 
a szerződést aláírja és a vételt a megígért vételár mel-
lett tartsa. 

Ezeket voltam kénytelen alólírott, mint egyházi 
ügyész s mint a ki — szemben az egész presbyterium-
mal s az elnökséggel (úgy, hogy a tekintetben sem való 
a cikk előadása, hogy az elnökség bármily irányban is 
állást foglalt volna) az egyházközségi közgyűlésen rámu-
tattam arra, hogy az egyháznak határozott kára lesz a 
földek átvállalásából, mert először is azokat már előbb 
olcsóbban megkaphatta volna és mert azokat soha sem 
fogja tudni akként értékesíteni, hogy a most megígért 
vételárnak megfelelő s percentekben kifejezett haszon el-
éressék. Ugyancsak én voltam az. a ki egyházi-ügyészi 
tisztemből kifolyólag felhívtam a figyelmet arra is, hogy 
a vételeknél érdekelt egyházközségi tagok is vannak jelen 
a gyűlésen s azok szavazatának elfogadása ellen tiltakoz-
tam. E tekintetben aztán — miután az érdekeltség bizo-
nyossággal megállapítható nem volt — az elnökség csak 
arra szorítkozott, hogy felkérte a gyűlés tagjait, misze-
rint a kik érdekelteknek érzik magokat, tartózkodjanak a 
szavazástól. 

Ez az igazság! S az *ört állóknak« bizonyára lesz 
annyi bölcsességük, hogy a mezőtúri egyház károsodását 
mindenféle alaptalan s félrevezetésre szánt, rosszhiszemű 
híresztelések dacára megtudják előzni, még ha talán 
a cikkírónak hasznára nem válnék is. 

A mi a cikkben közölt másik kérdést t. i. a lelké-
szek készpénz fizetését illeti, a felett nem vitatkozom, 
mert, hiszen az a kérdés kellő világításban áll a felettes 
hatóságok előtt s bölcsességük bizonyára meg fogja találni 
elhatározásukban a helyes és igazságos utat. 

Dr. Szűcs Sándor, 
ügyvéd, egyházi ügyész. 

IRODALOM. 
** Őrálló címen az amerikai magyar ref. egyesület 

hivatalos közlönyt ad ki, melyet Kalassay Sándor brid-
geporti ref. lelkész szerkeszt. A nyolcadrét alakban, igen 
csinos kiállításban kiadott és élénken szerkesztett közlöny 
megjelenik minden hónap 1-én és 15-én. Hozzánk bekül-
dött számában közölve van Kun Bertalan püspök kör-
levele az amerikai magyar reformátusokhoz; egy igen 
csinos vers »Jairus leánya« címmel Viski Gyulától és 
»-Izsák« című tárca Rés László homonnai lelkésztől. A 
közlemények tehát mind vallásos tárgyúak. Kisebb rova-
taiban a Jap híreket közöl Amerikából, az ó-hazából és 
az amerikai magyar ref. egyesületek köréből. A lap előfize-
tési ára egész évre egy dollár. A szép hivatású lapocskára 
felhívjuk hitfeleink pártoló figyelmét. Amerikába szakadt 
véreink és hitfeleink között az egyházi és hazafias össze-
tartás fentartásában és ápolásában, a vallás és a nyelv 
megőrzésében fontos hivatás vár az amerikai »Őrálló«-ra, 
mely fiatal szerkesztőjében vezetésre hivatott erőt nyert. 
Ad multos annos! 

** Melanchton Fülöp életét a tanuló ifjúság szá-
mára megírta és kiadni szándékozik Hörk József pozso-
nyi theol. akadémiai tanár. A munka előfizetési ára 40 kr., 
mely összeg, valamint a megrendelés is f. évi október 
10-ig szerző nevére, Pozsonyba (Vásártér 21.) küldendő. 
Felhívjuk rá a protestáns szülők, de különösen a közép-
iskolai tanárok és igazgatók figyelmét. Ez utóbbiak ha 
felkarolják az érdemes ügyet, számos előfizetőt gyűjthet-
nek Melanchton életrajzára a tanuló ifjúság körében. 

E G Y H Á Z . 

A daruvári misszió köréből. Folyó hó 5-én vasár 
nap d. u 3 órakor a daruvári (Pozsega m.) ev. ref. misz-
sziói egyházhoz tartozó Cepedlakon az ottani ref. temetőt 
felavatta a daruvári ev. ref. misszió lelkész, 

Délelőtt isteni tiszteletet tartott, az ünnepélyhez han-
golt prédikációval, aránylag nagyszámú gyülekezet előtt, 
kik közt számosan voltak az elhorvátosodás veszélye közt 
álló magyar r. kath. is. Isteni tisztelet után a gyermekek 
mindkét valláson levők szüleik vezetésemellett összegyűltek. 
A lelkész gyenge érzelmükhöz mért beszéddel buzdította 
őket a távoli édes anya, a magyar haza és annak zengze-
tes nyelve iránti hűségre, ragaszkodásra, főként Isten fé-
lelemre. Ezután oktatta őket a magyar írás olvasásban. 

Ennek végeztével a jelenlevő szülők s érdeklődőkhöz 
intő, buzdító beszédet tartott, hogy a rájok bízott szent 
örökséget a magyarság, főként az Isten iránti szeretetet 
utódjaiknak átadják. A lelkész működése, útmutatása 
nyomán neveljék, oktassák a kicsinyeket. 

Délután 7,3 órakor a kisharang csendülése mellett 
kivonult a vegyes vallású gyülekezet a felavatandó teme-
tőbe. A kapun belépve felzendült az alkalmi ének, majd 



a lelkipásztor mondott alkalmi imát, prédikációt, mely 
után buzgó éneklés mellett visszatért a kicsiny csapat, 
Árpád apánk vére. (J.) 

A bihari ref. egyházmegye Ritoók Zsigmond-
nak, ki mint tanácsbiró és gondnok 25 év óta példás 
ügybuzgósággal szolgálja egyházunk közérdekét, minap 
tartott közgyűlésén lelkes ovációt rendezett. Az esperes, 
Szabó Károly, egy jól átgondolt beszédben üdvözölte a 
nagyérdemű gondnokot, mire Ritoók azzal a hatalmas 
beszéddel válaszolt, melyet Lapunk más helyén közlünk. 
Olvassák el lelkésztársaink figyelemmel és kövessék a bölcs 
intelmeket hűséggel. Egy magas műveltségű és sokat ta-
pasztalt hű egyháztag jó tanácsai azok. Csak a bel-
misszióról való felfogásához van az az észrevételünk, 
hogy a helyes belmisszió »az egyházi élet tevékenysé-
gét a társadalmi és egyleti térre átvinni* nem akarja, 
hanem a meglazult egyházi tevékenységet a maga rendes 
szerveiben (ige hirdetés, hitoktatás, katekizáció, cura pas-
toralis stb.) kivánja intensivebbé tenni s a társadalmi és 
egyesületi munkával kiegészíteni. Azt pedig soha és sehol 
egyetlen egy komoly belmisszionárius sem mondta vagy 
sürgette, hogy »a lelkészek kezéből kivétessék a vezérlet* 
a lelki élet gondozásában. Hanem az a teljes igazság, 
hogy a hol, vagy mert a lelkészek nem gondozzák eléggé 
a híveket, ott és azért »a lelkész kezéből kiesik a vezér-
let és az egyházban az evangéliumi szellemmel ellentétes 
törekvések, ellenségeskedés ütnek tanyát*. A ferde irányű 
belmisszió könnyen csinál bajt, de a belmisszió hiánya 
még inkább. Példák ez utóbbira százával hozhatók fel a 
minden egyháziasság iránt közönyös, vagy az egyházi 
életet a pártpolitikába fojtó gyülekezetek életéből. — Az 
egyházmegye 540 frt ajándékot gyűjtött a gondnok szá-
mára, hogy azt valamely jótékony célra alapítványúl te-
gye. Ritoók 100 frttal még megtoldván a nagyváradi ev. 
ref. leánynevelő intézetnek adta. Az egyházmegye papnéi 
egy gyönyörű bibliával lepték meg az ünnepeltet, melyet 
Csillag Lajos böjti lelkész neje nyújtotta át neki. 

Lelkészi értekezlet. Az alsó-szabolcs-hajdúvidéki 
ev. ref. egyházmegye lelkészi értekezlete e hó 14-én gyű-
lésezett Debrecenben Zsigmond Sándor esperes elnöklete 
alatt. Hosszas vitát idézett elő a lelkészi fegyelem mikénti 
gyakorlása. Az értekezlet tagjai kifejezték azon óhajtásu 
kat, hogy az egyházkerületi értekezletnek is egyenként 
tagjai kivánnak s ezt bejelentik a szathmári gyűlésen. 
Végül az értekezlet bizalmat szavazott a »Debreceni Prot. 
Lap«-nak és szerkesztőinek helyeselvén és mindenben ma-
gáévá tévén a belmisszió kérdésében kifejtett irányát és 
elveit, de sajnálatát fejezvén ki a lefolyt hirlapi polémiá-
ban kifejezésre jutott személyeskedések felett. Másnap, e 
hó 15-én tartotta az egyházmegye közgyűlését s iktatta 
be tisztségébe új gondnokát, Lengyel Imrét. (J.) 

A debreceni ref. egyház presbyteriuma feltűnést 
keltő határozatott hozott. Kimondotta, hogy a kollégium 
theologiai és jogi akadémiájának valamint tanítóképezdé-
jének tanárkarai ezután nem képviseltethetik — mint 
eddig gyakorlatban volt — egy-egy taggal magukat presbi-
tériumban. Igaz, hogy az egyházi törvény ezt a jogot 
világosan nem is adja meg a kollégium emiitett tansza-
kainak, a melyeknek ép úgy egyik föntartó testülete a 

debreceni egyház, mint a gimnáziumnak, avagy az elemi 
iskoláknak, de a törvény szellemével e jog föntartása 
mégis megegyezik s megfelel a méltányosságnak és az 
egyház és kollégium közti százados szoros viszonynak. 

Egyetemes egyházi statisztikai évkönyv ki-
adása érdekében a VI. szabad kir. városi ev. egyházmegye 
következő időszerű indítványt fogadott el: 

XXV. (H.) Felolvastatott s tárgyaltatott Homola 
István kassai lelkész s esp. főjegyzőnek előzetesen beter-
jesztett s a közgyűlésen személyesen indokolt következő 
indítványa: 

Mondja ki jegyzőkönyvileg a közgyűlés, hogy főleg 
az új egyházpolitikai törvényeknek életbeléptetése óta az 
egyház belélete hullámzásainak s általában az egyházat 
érdeklő dolgoknak figyelemmel való kisérése szempontjá-
ból szükségesnek tartja, hogy az országos egyetemes ev. 
egyház, egy a statisztika szabályainak megfelelő, az egyházi 
és iskolai életet összehasonlítva feltüntető egyetemes ev. 
egyházi statisztikai évkönyvet életbeléptessen, állandóan 
szerkeztessen s az egyházaknak rendelkezésére bocsásson. 
Kimondva azt is, hogy ezen cél érdekében jelen indít-
ványt maga részéről a legmelegebb pártfogás kíséretében 
ez egyházkerületi közgyűléshez felterjeszti s annak az 
egyetemes közgyűléshez való juttatása végett a szükséges 
lépéseket megteszi. 

A közgyűlés ezen időszerű és egy egyházi közszük-
séget pótolni akaró indítványt elfogadja s annak értel-
mében azt meleg pártfogás kíséretében még a folyó évi 
egyházkerületi közgyűléshez felterjeszteni határozza. 

Közli / Homola István, 
esp. főjegyző. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Liptay Miklósné, Hatvani 
Klára debreceni polgárnő az ott létesítendő egyetem 
alapjához ezer, az ev. ref. főisk. tápintézet alapjához 
300, és az elemi iskolai növendékek tankönyvekkel való 
segélyezéséhez 200 forint kegyes adománynyal járult. (J.) 

Változás a tanfelügyelői karban. A közoktatás-
ügyi miniszter Eötvös K. Lajost, Hajduvármegve és Deb-
recen szab. kir. város kir. tanfelügyelőjét, váratlanul át-
helyezte Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyébe s helyébe 
innen Csánky Gyula tanfelügyelőt nevezte ki. Eötvös 
távozását őszintén sajnálják Debrecenben, mert nagyon 
agilis tanfelügyelő volt s az ő erélyes, lankadatlan buz-
galmának több új kulturális intézmény köszöni létesúlését. 
Hat évi működése alatt úgy a város, mint a vármegye 
népoktatásügye örvendetesen fellendült. Az új tanfelügyelő 
debreceni fi, papnak készült a kollégiumban, a honnan a 
Tisza-családhoz vitték nevelőnek. 

A debreceni kollégium vagyona. Nagy munkát 
fejezett be most a debreceni kollégium egy küdöttsége. 
Négy évről hátralékban levő számadásait készítette a fő-
iskolának 1895. jún. 30-ig bezárólag. E számadások sze-
rint a debreceni kollégium ingó és ingatlan vagyona a 



hátralékokon kívül 1895. június 30-án 2,373,018 frt 24 kr. 
a hátralékokkal együtt 2,453.122 frt 99 kr. De ebbe nincs 
beleszámítva a tápintézeti pénztár, a Simay-Nagy ösztön-
díj-alap, az énekeskönyvi pénztár és az egyetemi alapok 
vagyona, melyek szintén tekintélyes összeget képviselnek. 
Csupán a közszükségleti alapok vagyona, melyektől függ 
az intézet fentartása és tovább fejlődése, 1,363,746 frt 
82 kr. illetőleg a hátralékokkal együtt 1,425.508 frt 72 kr. 
Az egyetemi alap 1897. június 30-án a reménybeliségeken 
kívül tett 416,968 frt 99 krt. A kollégium mai vagyonát 
csak aproximative tudhatják meg, ha fölveszünk ugyanis az 
előbbiekhez két évi vagyonszaporulatot. Mindenesetre jóval 
felül van a harmadfél millió forinton. (•/.) 

Tanévnyitás a debreceni ev. ref. főiskolában. 
E hó 9-én ünnepélyes isteni tisztelettel nyitották meg a 
debreceni kollégiumot. Megjelent ezen Kiss Áron püspök, 
Simonffy Imre főisk. helyi gondnok, a debreceni ev ref. 
egyház, valamint Debrecen város küldöttei, a város számos 
kitűnősége, több lelkész, érdeklődő szülő, a tanári kar és 
ifjúság teljes számmal. Közéneklés és a főiskolai kántus 
éneke után Csiky Lajos, főiskolai lelkész mondott buzgó 
imát. Isteni tisztelet után a tanácsterembe vonult a tanári 
kar, hogy meghallgassa a püspöki szózatot, mely ezúttal 
az iskolából kimaradt ifjúság feletti sajnálkozás mellett 
különösen és feltűnő hangsúlylyal buzdította a tanári kart 
a tudományok müvelésére, főleg arra alapítván a püspök 
intelmét, hogy most már a debreceni tanárok egyetemi 
tanári fizetést élveznek, a mi kissé túlbecslése annak a 
kétségkívül korszakos fizetésrendezésnek, melyet a tava-
szon a tiszántúli ref. egyházkerület a debreceni főiskolá-
ban tett, de a mely még messze van az egyetemi tanári 
fizetéstől. Érdekes volt a püspök egyik nyilatkozata, mely 
a debreceni egyetem eszméjét, a hogy mi — látván az 
előjeleket — már régen megírtuk, álomnak deklarálta. A 
beszédre Sass Béla akad. ig. válaszolt kiemelvén, hogy 
nagy pátronusok megnyerése és az áldozatkészség ébren-
tartása mellett az egyetem még mindig valósulhat. De 
bármi jő is, minden helyzetben és minden időben helyt 
áll a tanári kar. Ezután külön folytak le a különböző 
szakok megnyitó órái. Az akadémiát Sass Béla rendkívül 
magas röptű• és valódi ékesszólással előadott beszéddel 
nyitotta meg, míg a gimnáziumi növendékek előtt Dóczi 
Imre igazgató tartott egy szép lendületes beszédet. A 
tanuló ifjúság száma eddig a következő1 az akadémiában: 
a) theologus 44, b) jogász kevesebb, mint tavaly. A gim-
náziumban: 779 rendes növendék iratkozott be. Egyes 
osztályokban a létszám majdnem 80-ra emelkedik, a mely 
a mennyire törvényen kívüli, ép oly egészségtelen állapot. 
A képezdei növendékek száma: 110. (</.) 

Tanárválasztás. A rimaszombati egy. prot. főgim-
náziumban a nyugalomba vonult Fábry János és Polnisch 
János helyeire Horváth Zoltán és Böhm János, az eltá-
vozott Sárkány Imre helyére pedig Loisch Ödön válasz-
tattak tanárokká. (J.) 

Új prot. leánynevelő intézet. Rozsnyón e hó 
7-én és 8-án nyitották meg a tiszakerületi ág. ev. polgári 

leánynövelő intézet pompás új épületét s adták át nemes 
rendeltetésének. A két napi örömünnep úgyszólván az 
egész városra és vidékére kiterjedt, sőt ünnepe volt az a 
magyarhoni ág. ev. egyház egyetemének, a mint annak 
távirataikban Prónay Dezső br. egyetemes felügyelő, Baltik, 
Sárkány püspökök, Fabinyi és Badó Kálmán felügyelők 
táviratai is kifejezést adtak. Tanügyi kormányunk is sie-
tett gratulálni a szép műhöz. Táviratozott Wlassics minisz-
ter és Zsilinszky államtitkár. Az ünnepélyen jelen voltak: 
Zelenka Bál püspök. Hámos László főispán, Szent-
iványi Árpád esperességi felügyelő, az egyházi és megyei 
notabilitások közül számosan. Az ünnep kiváló eseménye 
volt Terray Gyula, rozsnyói ev. lelkész s főesperes remek 
beszéde azért is, mert az övé az oroszlánrész az épület 
létrehozása körül. Az iskola épületben és az ünnepi ban-
ketten Zelenka Pál püspök választékos nyelvű beszédei 
keltettek kiváló lelkesedést. Az egész intézet építkezési 
és fölszerelési költségei 42 ezer forintot tesznek ki, a 
telek értéke 16 ezer forint, így az egész intézet 58 ezer 
forint tőkét képvisel. Az intézet internátussal van egybe-
kötve s igazgatója Bartholomaeidesz Adél. (J.) 

Budapesti theologiai akadémiánk kegyeletes 
kötelességet teljesít október 3-án, a mikor Kecskeméten 
leleplezi a Borsos-Szabó pár sírkövét. Borsos Szabó 
Mihály és neje a hatvanas években végrendeletileg egy 
budapesti kis házat és Kecskeméten hetven hold földet 
hagytak budapesti theologiai akadémiánkra. A régen 
elhúnyt jóltevők évek óta jeltelen sírban nyugosznak Kecske-
mét egyik temetőjében. Most az akadémia elöljárósága 
díszes sírkövet emeltetett hamvaik fölé s azt f. évi októ-
ber 3-án leplezi le egy kis ünnepséggel. 

Tanárok kizárása a presbyteriumból. A debre-
ceni ref. egyházi presbyteriuma tisztújítás előtt állván, 
bizonyos előleges szellőztetést eszközölt. így a debreceni 
kollégium theologiai, jogakadémiai és tanítóképezde taná-
raitól megvonta az eddig háborítlanul élvezett azon jogot, 
hogy egy-egy tagjuk által képviseltessék magukat a presby-
teriumban. E rideg eljárás nagy megütközést keltett any-
nyival inkább, mivel személyes, sőt politikai inditó okok is 
játszottak közre. (J.) 

A debreceni ev. ref. felsőbb leánynevelő' inté-
zetben, miután férfi pályázó nem jelentkezett, Konrád 
Tiréz ottani tanítónő bízatott meg a mathematika és 
fizika tanításával. Az ő helyére Kegyes Zsuzsánnát és 
másik üresedésben lévő állásra pedig Dóezig Ilona oki. 
tanítónőket választotta meg az igazgató választmány. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Mint már említettük, a debre-

ceni egyház orgonista-kántori állására megejtetett a vá-
lasztás ; a megválasztott neve azonban nem Nagy Mihály, 
hanem Nagy András, ki eddig nem H.-Böszörményben, 
hanem Nagy-Szalontán volt kántor. — Komádiban a ref. 
egyház lelkipásztorává szótöbbséggel Csák József ménes-
gyoroki lelkész, Hajdú-Sámsonban szintén szótöbbséggel 
Jánosi Zoltán debreceni segédtanár lett rendes lelkipásztorrá. 
— Csilléry Benő, a kecskeméti ref. jogakadémiai tanári 
kar Nesztora, nyugalomba vonult, mely alkalomból mult 



vasárnap hangulatos bucsúünnepélyt rendeztek tiszteletére 
a kartársak és tanítványok. — Ugyancsak Kecskeméten 
a ref. főgimnáziumban egyszerre három idősebb tanár 
vonult nyugalomba, úgymint: Csabai Imre, az intézetnek 
számos éveken át volt buzgó igazgatója, Parragh Gedeon a 
jeles fizikus és Hollóst Zsigmond a classica-philologia 
tanára. 

* Az olasz evangélikus egyház az évi jelentése 
szerint hatalmas léptekkel halad előre. 16 kerületben 
16 lelkész, 12 evangélista, két biblia olvasónő és négy 
kolportőr munkálkodik. Ez időszerint 30 templomuk van 
és 13-at most építenek. A kommunikálók száma 1600. 
A központi helyeken kedvező eredménynyel működő vasár-
napi iskoláik vannak, némely helyeken pedig mindennapi 
iskoláik is. Több helyről azt írják, hogy különösen a kol-
portőrök energikus munkássága a pápás papokat erős 
opposit.ióra ingerelte föl. Általában az olaszok jó része 
nagy hajlandóságot mutat a protestantizmus iránt. (Cs.) 

* Nyilvános istentagadás. A párisi istentagadók 
és radikálisok nagy zavarba jöttek, mikor a német császár 
a jótékonysági bazár leégésekor a francia köztársaság el-
nökségéhez intézett részvétátiratában Istenről szólott. Faure 
elnök a császár részvétirata következtében arra kénysze-
ríttetett, hogy ő is Istenről szóljon. Cornely író gúnyosan 
ír ezekről a »Matin« c. lapban s ezt mondja: • Először hasz-
nálták hivatalos iratban a gyűlöletes négy betűt (dien). 
Hogy a német császárnak felelhessen, a francia köztár-
saság elnöke is Istenről beszélt, mert oly szójárás az, a 
melynek révén az európaiak megismerik egymást. így Faure 
úr, is a ki sokkal előrehaladottabb nép elnöke ésfeje oly ál-
lamkormánynak, mely ezt a szédelgést nem űzi, kénytelen 
volt a többi európai ezen elavult, együgyű, durva szólás-
módját használni*. így beszél az, a ki a kaiholicismus 
jármát lerázva, nem tud reformálni, hanem csak pusztít 
ós gyűlöl, egy darabig képmutató, azután istentagadó, egy 
ideig mosolyog a pápista cerimónia ürességén, aztán, mivel 
imádkozni meg nem tanították, csak káromlással tudja 
kiejteni az Úr nevét ; ez a katholikus nevelés ; a vélt 
szabadság magasságán hiszi magát s a fertőben fetreng. (Ev.) 

* A német császár talizmánja. A német császár 
a Maria laachi apáttól egy talizmánt kapott ajándékba. 
Ez a csodatevő talizmán, egy Benediktus medaillon (Be-
nedek érem). Egyik oldalán a szent képe van e körirat-
tal Crux S P. Benedicti (szent Benedek atyának keresztje), 
a másik oldalán egy kereszt van Jézus nevével (J. H. S.) 
és meg négy sor betű, melyeknek jelentését csak a be-
avatottak tudják, nevezetesen: C. S. S. M. L. — Crux 
saera sit mihi lux. N. D. S. M. D. = non Draco sit. mihi 
dux. V. R. S. N. S. M. V. — Vade retrorsum, satana. 
nunquam suade mihi vana. S. M. Q. L 1. V. B. = Sunt 
mala quae libas, ipse venena bitas. Vagyis = A szent 
kereszt legyen világosságom; a sárkány ne legyen vezé-
rem ; távozz tőlem sátán, ne tanácsolj nekem soha hiába 
valókat; gonoszok azok, a miket megizlelsz. idd meg a 
mérget magad. Az éremnek csodatevő ereje. Dom Prosper 
Gueranger, híres benediktinus apát szerint a következők-
ben nyilvánul: 1. és 2. széttöri a varázst és az ördög-
nek minden más munkáját meghiusítja; 3 az állatokat 

meggyógyítja a pestisből, a ragályos nyavalyákból és a 
varázslatokból; 4. hordozóját megóvja az ellenség kísér-
téseitől; 5. megtéríti a bűnösöket; 6. a mérget hatásta-
lanná teszi; 7. elűzi a pestist., 8. meggyógyítja az oldal-
nyillalást, a nyavalyatörést és a vérköpést; 9. nőknek a 
szülést megkönnyíti; 10. megőtalmaz a villámcsapástól stb. 
Az ilyen szer azután csakugyan megbecsülhetetlen! És a 
legeredetibb, hogy a művelt. Németországban sokan egész 
komolyan veszik ezt a babonát. A föntebb említett apát 
úr kis irata »Bedeutung, Ursprung und Priviligeien der 
Medaille des heiligen Benedikt« címmel két kiadást ért. 
Einsidelnben jelent meg először 1861-ben azután Mün-
sterben 1876-I)en. (Cs.) 

* Kérelem. Tisztelettel felkérem e lap szíves ol-
vasóit, hogy a ki esetleg »Kort en waaragtig verbaal van 
de laatste vervolginge der evangelische leeraaren in Hun-
garien* című, Amsterdamban 1677-ben -megjelent műről 
bármi felvilágosítást tud, szíveskedjék azt velem közölni. 
Balog Elemér, az ev. ref. m. egyház lelkésze, Pozsony. 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceumná! üresedés-

ben levő classica-philologiai (görög-latin) tanszékre ezen-
nel pályázat iratik ki. 

A megválasztandó tanár szaktárgyain kívül esetleg 
a magyar nyelvet is köteles tanítani. 

A rendes tanár fizetése 1000 frt és 200 frt lakbér 
havi részletekben előre kifizetve; azonkívül 50 frtnvi 
ötödéves pótlék, mely 300 frtnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában az állás helyettes tanar 
által fog betöltetni, kinek évi fizetése 800 frt. 

Pályázni kivánó ág. hitv. vagy ev. ref. tanférfiak 
kellően felszerelt folyamodványaikat, f. évi október hó 
3l-ig nyújtsák be alulírottnál. 

Késmárk. 1897. szeptember 8-án. 

- I)r. Tátray Gergely, 
a késmárki ág. hitv. ev. kerületi 

2—8 Lyceum felügyelője. 

P á l y á z a t . 

A brassói ág. h. ev. magyar egyházközség vallás-
tanítói (hitoktatói) állomására pályázat hirdettetik. 

A vallástanító (hitoktató) kötelessége lesz a brassói, 
különböző fokú nem evang. iskolába járó ág. hitv. ev. 
tanulók vallásos oktatása és a lelkésznek esetleges helyet-
tesítése; javadalma lesz: évi 600 frt és lakás. 

Pályázhatnak lelkészi képesítéssel bíró egyének. 
A kellően felszerelt pályázati kérvények az alulírt 

lelkészhez f . évi szeptember 30-ig nyújtandók be. 
Kelt Brassóban, az ág. h. ev. magyar egyháztanács-

nak 1897. augusztus 29-én tartott üléséből. 

Skita Mihály, Moőr Gyula. 
felügyelő. 2—3 lelkész. 

nORNYÁNBZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPK8TRN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

I X . heHUet, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Mtvmy&nnky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di jak intézendök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő és l a p t u l a j d o n o s : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám áru íiO kr. 

Lapunk irányeszméi és az egyházi élet. 
Nagyon egyoldalú és terméketlen volt ha-

zánkban az egzházi élet ez előtt csak tíz évvel 
is. Administratióból állott az egész egyházi élet. 
Az egyház belső élete: a lelki gondozás, az egy-
háztársadalmi munka, az egyesületi tevékeny-
ség, a nagy közönségre kiható irodalmi eszmól-
tetés, a női nem ós az ifjúság valláserkölcsi fog-
lalkoztatása, egyszóval az intensivebb keresztyén 
tevékenység még nagyon embryonális állapotban 
volt a magyar földön. Az egyházhatósági tevé-
kenység súlypontja zsinaton, konventen, kerületi 
ós megyei gyűléseken a közigazgatás és törvény-
kezés egyoldalú munkájába merült bele, mi mel-
lett az egyház szorosan vett vallási és erkölcsi 
élete napról-napra sorvadt, ernyedt, gyengült. 

Önámítás volna azt állítani, hogy ma már az 
evangéliumi magyar protestantismusnak akár 
egyházi, akár valláserkölcsi élete virágzásban, na-
gyobbszerű lendületben volna. Ellenkezőleg, bizo-
nyos tekintetben rosszabbul állunk, mint tíz év 
előtt. A korábban csak lappangó belső bajok 
most az új egyházi rend óta egész erejökben 
kezdenek kitörni. Most az új rend próbakövén 
kezdjük belátni, hogy híveink hitereje, vallási 
buzgósága, egyházi hűsége egyes helyeken meny-
nyire meggyengült, elcsenevószett. Ha nem így 
állana a dolog, akkor nem volna oly megdöb-
bentőleg nagymérvű egyes gyülekezeteinkben az 
aversio, nem volna oly tömeges a vegyes házas-
feleknél a születendő gyermekek szerződéses 
eligérése s nem volna egyes helyeken oly töme-
ges az egyházi esketést mellőző házasulok száma. 
Mindezek kétségtelenül elvitázhatatlan kóros tü-
netek ós sürgős gyógyítást követelő nyilt sebek 
az egyházi és vallási élet testén; bár azt ismé-
telve hangsúlyoznunk kell, hogy nem mai kele-
tűek; most csak kitörnek az évek óta összegyü-
lemlett kórcsirák és lappangó bajok, mire az új 
viszonyok kedvező alkalmul szolgálnak. Ila ép 

és szilárd volna híveink valláserkölcsi élete ós 
hithűsége, akkor az új törvények által kétség-
telenül lazított egyházi kötelékek még elég erő-
sek volnának a hívők megtartására. 

Ám azért más tekintetekben nagy és elő-
nyös változások észlelhetők egyházi életünkben. 
Egyházalkotmányi, szervezeti, tanügyi, hitéleti, 
irodalmi s mindenekfelett egyháztársadalmi te-
kintetben sokat erősödtünk az utolsó tíz év alatt. 
A két utóbbi zsinat által újjászervezett egységes 
egyházalkotmányunk, az egyházi közalap létesí-
tése, a misszió-ügy szervezése, középiskoláink 
gyökeres átalakulása határozottan a haladás, a 
javulás szemmel látható bizonyságai. Azt sem lehet 
elvitatni, hogy egyházi irodalmunk, melyet tíz 
óv előtt néhány egyházi lap s néhány prédiká-
ciós könyv képviselt, ma az egyházi lapok 
megszaporodott számával, egy hasznosan működő 
irodalmi társasággal, nagyszámú valláserkölcsi 
néplapokkal és valláserkölcsi füzetkékkel oly 
lendületet mutat, minőről tíz évvel ez előtt csak 
a legvérmesebb reményűek mertek álmodni. 
Egyháztársadalmi téren ma már vannak számos 
lelkészi és egyházi értekezleteink, melyekben főként 
az egyház belső bajainak orvoslására irányul a 
lelkészek és nem-lelkészek önkónytes buzgalma; 
vannak ifjúsági és nő-egyesületeink, melyek a ser-
dülő ifjúság és a gyöngédebb női nem lelkében 
ébresztik és ápolják az evangélium iránti sze-
retetet; vannak buzgó lelkipásztoraink, kik a 
templomi igehirdetés mellett vallásos esték és fel-
olvasások rendezésével ós tartásával is építgetik gyü-
lekezetökben az Isten országát; vannak tevékeny 
hitfeleink, különösen lelkipásztoraink és tanítóink 
sorában, kik megértve korunk nagy hatalmának 
a sajtónak az egyházi és valláserkölcsi életre is 
jelentős befolyását, szívvel-lélekkel felkarolták a 
a biblia és vallásos iratok terjesztésének pastoralis 
tekintetben is fontos ügyét; vannak immár — s 
hála Isten, hogy vannak — a keresztyén bei-
missziónak is nemcsak buzgó barátjai, de kitartó 



munkásai is, kik keresztyén szer etet-egyesületekké 
tömörülve, egyesített erővel, vállvetetten igye-
keznek a szegények, szenvedők, árvák és elha-
gyatottak ügyét Krisztus urunk parancsa értel-
mében felvenni; s végül örvendetesen megszaporo-
dott azoknak a száma, ak ikné l a protestantismus 
nak ama helyesebb és igazabb felfogása ver 
gyökeret, hogy a protestáns keresztyénség nem 
csupán a pápista tévelygések tagadásából s a libe-
ralismus és a magyar hazafiság és nemzeti élet 
eszméinek kultuszából áll, hanem ama magasabb, 
mert örökéletű, valláserkölcsi erők érvényesíté-
sében nyilvánul, melyekkel Krisztus és az ő 
evangéliuma az egyes embereket Isten fiaivá, 
az emberiséget Isten országává tudta és tudja 
tenni mindenha. 

Ennek az evangéliumi keresztyénségnek a 
megvalósítását sürgeti Lapunk néhány év óta a 
hazai protesiantismusban. Irányeszméül tűzte, jel-
szavává tette ezen a néven, hogy evangélizáció. 
Evangelizáció, azaz a Jézus Krisztus evangéliu-
mának érvényesítése, uralomrajut tatása a lelkek-
ben, a családokban, az iskolákban, a társada-
lomban, a közéletben. Azt sürgeti, hogy evangé-
lizáljuk a hitet, a vallásos meggyőződést s a 
keresztyén életet, hogy érezzünk úgy, higyjünk 
úgy> gondolkozzunk úgy, cselekedjünk úgy, sze-
ressünk úgy, a mint azt Krisztus és az ő evan-
géliuma követelte és megvalósította. Azt han-
goztatja, hogy evangélizáljuk a családi életet, melybe 
a hitlazulás és erkölcsi ernyedés annyi félszeg, 
fonák, beteges, veszedelmes, nem protestáns és nem 
keresztyén gondolatot ós szokást honosított meg. 
Azt hangsúlyozza, hogy evangelizáljuk a nevelést, 
a családit és az iskolait, melyekben az egyházi 
szigor lazulása és a divatos koreszmék az evan-
géliumi protestantismus egykori patr iarchalis és 
puritán vonásait: az egyszerűséget ós Őszintesé-
get, a vallásos komolyságot és erkölcsi szilárd-
ságot oly aggasztólag meggyengítették, sőt helyen-
ként teljesen letörülték. Váltig hajtogatja, hogy 
evangélizáljuk a társadalmat, mely ama pápistás, 
sőt pogány szellemnek hódolva, hogy a vallás 
csak a templomba való, künn az életben lelkiisme-
reti aggodalom nélkül követi a századvégi hitet-
lenség és erkölcstelenség jelszavait, ledér kedv-
teléseit, telhetetlen élvezetvágyát és mértéktelen 
önzését. Minden alkalommal pengeti, előhozza, 
hogy evangelizáljuk a közéletet, a közkormányzatot, 
a politikát, melyekből a stróbersóg ós az önzés 
annyira kiszorította az evangéliumi altruismust, 
hogy a jó helyébe a jog s ennek helyébe a ha-
talom lépett; pedig »nagy erő a jog, kivált, ha 
igazságos; de a jó még nagyobb erő, mert benne 
a puszta jogénál magasabb, az isteni igazság egy 
része érvényesül mindannyiszor®. 

Ezeket az irányelveket hirdeti Lapunk immár 
néhány óv óta s a hol ezek az evangéliumi esz-
mék (mert hiszen nem a mi gondolataink ezek, 
hanem a Krisztustól és az ő evangéliumából 
vettük őket) fogékony keblekre, készséges aka-
ratra találtak, ott ébredés, lendület tevékenység 
ós emelkedés tapasztalható mindenütt az egyházi 
életben. A kik visszatértek az evangéliumhoz, azok-
hoz mindig visszatért s mindig vissza fog térni, 
az evangéliumi hit, ez az emberi szívbe a Krisz-
tus által beoltott magasabb erő, ez az isteni energia, 
mely hegyeket mozdít ki helyéből, sziveket át-
alakít, lelkeket átteremt s a munkára erőt és 
bátorságot önt a gyarló, a hamar lankadó emberi 
szívbe. 

Mi azért, ha még úgy »kételkedik a bölcs, 
hátrál a tevékeny, búvik az önérdek, íitymál a 
negédcc, nem szününk meg hirdetni, sürgetni: 
vissza az evangéliumhoz, vissza a hithez, mert 
különben elveszünk. Bármint ürgetjük-forgatjuk, 
a főbajunk az, hogy meggyengült a hitünk. Mert 
az is nagy bajunk, hogy egyénenként szegények va-
gyunk, az is számottevő a nagy egyházi küzde-
lemben, hogy közegyházunknak csekély az anyagi 
ereje: de a legfőbb baj az erkölcsi és hitbeli erőt-
lenségünk, mely nem hogy nagy dolgokra nem tud 
hevíteni, de még a mindennapi kötelességek 
pontos teljesítésére sem elég buzgó és elég erős. 
A társadalom vallási bomlása immár a társa-
dalom erkölcsi bomladozásáig hatolt. Vissza kell 
térnünk a hithez, mert különben elveszünk. Egész 
Európa-szerte ez a vészkiáltás hallatszik. Magá-
ból a legvallásosabb Angliából is ezt hangoztatja 
Balfour, a filozof államférfi. 

»A mi kis magyar társadalmunk tetejétől 
aljáig szintén bomladozik. Lent rémes bűnök, 
forrongó elégedetlenség. Fönt zűrzavar, önzés, 
gyűlölködés. S körülöttünk bomlaclozóban az 
egész mindenség. Mint Tompa énekelte egykor: 

»Forr a világ, forr mint a tenger, 
Izgalmasan, borzalmasan.« 

Egy nagy erkölcsi földrengés előtt állunk, mely 
talán öt, talán tíz óv alatt be fog következni; 
talán hamarább is. Ennek rázkódását meg fog-
juk érezni mindnyájan : a férfi és a nő, a gyer-
mek ós az agg. Boldog, kit ez nem talál készü-
letlenül. Egy kevés a Krisztus szelleméből a 
legbiztosabb készülék, talán az egyetlen, a mely 
segít«. Igen, mert ez 

». . . lenne élet-ösztön a halónak, 
Bénult idegre zsongító hatás, 
Reménye a remény nélkül valónak: 
Önérzet, öntudat, feltámadás.« (Arany). 

Sz. F. 



I S K O L A Ü G Y . 

A Szentírás az iskolában. 
Rudeck Vilmos »Gescbichte der öffentlichen Sittlich-

keit in Deutschland*, című Jenában ép most megjelent 
müvében egy fejezetet szentel a biblia-olvasás történeté-
nek, kapcsolatban az ifjúság nevelésével. Morálhistoriai 
tanulmányokkal foglalkozva, általános visszatekintést vet 
az erkölcsi felfogás azon lazaságára, mely a mult 
dok iskolakönyveiben lépten-nyomon kisérhető s melynek 
legmeglepőbb bizonysága »Era.smus beszélgetésé«-nek oly 
nagy mérvű elterjedése a latin iskolákban, kétértelmű és 
frivol helyeivel, melyekből elég a »colloquium adolescentie 
et scorli« fejezetére utalnunk. Igaz, hogy Luther maga is 
erősen kikelt a »colloquiák« ellen, de az nem akadályoz-
hatta meg az iskolákba való befogadását s ha a Sorbonne 
mégis kárhoztatta, ha Franciaországban kitiltották, Spanyol-
országban elégették. Rómában proscribálták, ennek oka 
inkább a szerzetesi és kolostori élet elleni kifakadásai 
voltak, mintsem erkölcstelen tartalma. 

A közerkölcsiség fejlődéséhen különösen tanulságos 
fejezetet képez a biblia-olvasás története 1520-ban. Luther 
a német nemzeti keresztyén nemességhez intézett iratában 
azt követelte, hogy mindenek fölött a felsőbb és alsóbb 
iskolákban a Szentírás legyen legfőbb és legközönségesebb 
olvasmány s nem is tartott sokáig, a reformáció ezen 
ideálja megvalósult. 1559 óta a wittenbergi kolostori is-
kolákban az egeri bibliát elejétől végig olvasták. Ágost 
választófejedelem egyházi rendjében 1580. jan. 1-éről ki 
van kötve, hogy a szülők gyermekeikkel otthon naponként 
a bibliából egy fejezetet olvassanak el, hogy a prédiká-
ciókat annál jobban megértsék. 

így történt, hogy lassanként az elemi iskolákban a 
bibliát mind kiterjedettebb mértékben és rendszereseb-
ben olvastatták és magyarázták a gyermekeknek. Luther 
fordítása a tulajdonképeni nép előtt többé nemcsak ima-
és ájtatossági könyv, hanem családi könyv lett, egy egész 
szellemvilág, a melyben az ifjúság felnőtt. Az evangélikus 
egyház pedig, legalább hű tagjaiban, valóságos bibliai 
egyházzá alakult. 

De a felvilágosultság kora megrendítetíe a biblia 
helyzetét. Rationalistikus könyvek, politikai röpiratok és 
regények szorították ki a mult század második felében 
mindinkább a biblia olvasását. Különösen Campe Robin-
sonja hatott felforgatólag. Mihelyt Robinson a művelt 
körök minden gyermekeinek kezeihez jutott, a bibliai tör-
ténetek kiszorultak. Egy új nemzedék nőtt fel, mely csak 
a kézzelfoghatót, az életre nézve hasznost és gyakorla-
tiast tartotta szeme előtt. 

Basedow nyitotta meg azon paedagogusok sorozatát, 
kik egy új nevelési módszer segélyével a világ megjaví-
tásán s az emberi nem paradicsomi állapotának vissza-
állításán fáradoztak. Mivel ő a helyes nevelés alapfölté-
telének a természetszerűségét felderítette, ennélfogva a 
nevelés eszméje fejlesztésére s a paedagogiai érdeklődés 

felköltésére hathatósan folyt be, de pbilanthropismusa 
azért már kezdettől fogva magában hordta a halál csi-
ráját. Basedow a valóban észszerű neveléstan legvesze-
delmesebb ellenségeinek tartotta az egyetemeken és isko-
lákon uralkodó latin és görög humanismust s a históriai 
kereszténységet. Szerinte a népiskolai nevelés célja az 
embernek kosmopolita humanitásra való előkészítése, és 
ehhez képest még azelőtt az iskolákban csak azt taní-
tották, a mire a jövőbeli polgárnak vagy parasztnak és 
tudósnak, mint olyannak hivatásához szüksége van, ő in-
kább arra tartotta fordítandónak a figyelmet, hogy a gyer-
mek emberré, világpolgárrá neveltessék. A nevelés egyet-
len igazi céljához vezető út az értelemképzés vagy a 
felvilágosodás. Ez e felvilágosodás pedig nem a nyelv-
studiumok, hanem csak a reáliák oktatása által érhető 
el, melynek a nyelvstudium csak eszköze lehet. Legjob-
ban tanul a gyermek játék közben. A vallás és erkölcs 
gyakorlását is lehetőleg meg kell a gyermeknek könnyí-
teni. Azért csak a természetes isteni fogalomra kell őt 
kioktatni, a gyermekek természetüknél fogva a nélkül is 
jók és könnyen nevelhetők emberbarátokká és világpol-
gárokká. 

1796 óta nem szűntek az irodalmi csatározások a 
biblia iskolai kivonata szükségessége felől. Legfőbb érvül 
hozták fel a rationalisták, hogy a bibliában számos oly 
hely van, mely az erkölcsi érzetet sérti. Még 1845-ben 
is így ír Kell: »A hiblia sok olyat tartalmaz, a mi tel-
jességgel nem való iskolai könyvbe. Óvatos korunknak 
azt a hallatlan következetlenségét véljük ebben kimutat-
hatni hogy azt, a mit különben joggal vagy jogtalanul 
szorgosan és aggodalmasan eltitkol a gyermekek elől egy 
vallási könyvben nyomtatva adja azt kezeikbe«. 

Csak a legutóbb is 1867-ben a kremnitzi nevelés-
ügyi egylet a szász kormányhoz és rendek gyűléséhez 
kérvényt nyújtott be, melyben azt kérelmezte, hogy a 
gyermekeknek az iskolában a biblia helyet annak egy ki-
vonatát adják. Főindok gyanánt itt is az erkölcsiség ve-
szélyeztetése szerepelt. 

Érdekes, hogy ebben a kontroverziában maga az 
egyház lépett fel a kifogásolt panaszok védőjéül, azzal a 
megokolással, hogy ha mindazon helyek a modern kor pru-
dentiáját sértik, kitörültetnének a biblia kivonatából, odáig 
jutnánk, hogy már a hatodik parancsot sem lehetne az 
iskolákban tárgyalni, mint a hogy valóban erre az állás-
pontra is helyezkedik némely paedagogus. S a lutheránus 
egyház állásfoglalása a teljes és csonkítatlan biblia mel-
lett végre is győzelemmel került ki a harcból. Érvényben 
maradt az 1835 június 6-iki törvény és annak életbelép-
tetési rendelete azon intézkedése, hogy a felső osztályok-
ban az evangélikus gyermekek az ó- és újtestamentumot 
a hitkari fordítás szerint tartoznak használni, és egyes 
részek külön lenyomatai feleslegeseknek deklaráltainak. 

Hasonló álláspontot foglalt el már 181.4. nov. 18-án 
a porosz kormány is a biblia-kérdésben egy rendelet által, 
melyben egyenesen Franciaországból származónak bélyegzi 
azt az irányt, melyet utána Németországban Bahardt és 



követői is magokévá tettek, mint hogy ha káros és vesze-
delmes volna a bibliát az ifjúságnak kezébe adni. A mi-
nisztérium ezt a felfogást teljességgel nem osztotta s 
indokolásában megjegyzi, hogy a bibliakivonatok hasz-
nálata a népiskolákban ép annyira előmozdítja a bibliá-
ban való tájékozatlanságot, mint annak teljes kiküszöbö-
lése. Elősegíti ez azt a közelfekvő gyanút, mintha a ki-
vonatokban tartalmazottak volnának a lényegesek a többi 
pedig csekély értékű. Megnehezíti ez a belemélyedést abba 
a szellembe, a mely az egész iratot átlengi s azokba 
az alapeszmékbe, melyek az egészen uralkodnak, a mi 
pedig a hitre és a keresztyén kedélyre nézve fontosabb, 
mint egyes kiszakított helyek megértése. 

Mindezek alapján a kormány indíttatva érezte magát 
elrendelni, hogy a protestáns iskolákban mindenütt a 
teljes biblia használtassék a vallásoktatásnál, oly módon, 
hogy azon tanítványoknak, kik némi gyakorlottsággal bír-
nak már az olvasásban, az újtestamentum, azoknak pedig, 
kik a konfirmációkhoz közel vagy azon túl vannak, teljes 
Szentírás adassék kezökbe. Ezek az elvek szabályozzák 
azóta Németország protestáns egyházai túlnyomó részében 
a bibliai oktatást s mondhatjuk, a tapasztalatok után 
ítélve, a vallásos kultusz nem csekély előnyére úgy az 
iskolában mind a családban. —r. 

T Á R C A . 

Ií. Vilmos és a német katholikus pártok. 
II. Vilmos császárról tudvalevő, hogy már Rismarck 

idejében hajlamot árult el a birodalmi centrumpárt vezető 
emberei kitüntetésére. Ő volt az, a ki már 1889-ben 
Scharlemet magánál fogadta, Huenát a vörös sasrend 
másodosztályú érmével díszítette fel s 1890-ben januárban, 
táviratilag fejezte ki a birodalmi gyűlés elnöksége előtt 
részvétét a centrum vezére, az ultramontán és particu-
larista Frankestein halála felett, oly kitüntetés, a minőben 
eddig egyetlen német birodalmi képviselő sem részesült. 

Bismarck hamar belátta, hogy új aera van küszö-
bön s hogy a centrum van hivatva ennek irányt adni. S 
csakugyan visszalépése után csakhamar a monarchia és 
a cent rumpárt vezetői között a béke annyira helyreállt, 
hogy a császár egyenesen meglepte a világos a Windt-
horst temetésén való részvételével, 1890-ben. 

Auguszta császárnő idejében a katholikus befolyá-
sok az udvarnál még meglehetős szerepet játszottak s 
azóta ismételten megkisérlették érvényesülésüket. De Vil-
mos császár és a centrumpárt között csak az utóbbi évek-
ben történtek határozott lépések a közeledésre, melyek 
esetről-esetre az ultramontán párt taktikájának megváltoz-
tatását vonták maguk után. Kitűnt ez a katholikusok 
magatartásának lényeges módosulásából az 1891-iki dan-
zigi, 1892-iki mainzi és 1893-ik würzburgi katholikus 
gyűléseken, míg első alkalommal e párt még jogosan hitte 
magát a parlamenti helyzet urának s a legmerészebb re-

ményekkel nézett a jövőbe, addig a mainzi gyűlésen már 
csalódva foglalt el félig fenyegető, félig várakozó állást, 
a würzburgi gyűlésen pedig már nyoma sem volt a nagy 
hangú frázisoknak s a centrum megrendülése mélyebben 
ható volt, mint a hogy az ultramontán körök magok be-
vallani hajlandók voltak. 

Az 1894-diki Kölnben tartott gyűlés még erősen 
hangsúlyozta, hogy a gyűlések nem fognak szünetelni, 
míg csak a jezsuiták be nem bocsáttatnak, a pápa terri-
toriális souverainitása helyre nem állíttatik s a katholikus 
papság befolyást nem nyer a keresztény iskoláztatásra, 
azonban a következő évi müncheni nagygyűlés már a 
császárra mondott »hoch«-hal végződött — igaz, hogy 
e távirati úton küldött üdvözletre kissé sokáig késett a 
válasz. A mi végül a mult évi dortmundi gyűlést illeti, 
bár a »Germania« jónak látta konstatálni, hogy a katho-
likusok egysége már nem nyilatkozhatott volna meg fé-
nyesebben, azonban a radikális baloldal organumai nem 
ok nélkül mutattak rá azokra a »Potsdam felé való haj-
longások «-ra, melyekben a dortmundi gyűlés szónokai 
tetszelegtek magoknak. 

Ez a lassú átalakulási folyamat jellemzi a német 
politika fázisait s egyszersmind az ultramontánok azon 
taktikáját, hogy a kormánytól apró adagokban nyerjék 
el azt szolgálataikért, a mit az oppozicióban való kitartás 
mellett beláthatatlan időkig sem értek volna el. De lát-
szik abból az is, hogy a német centrumpárt magatar-
tásra nézve minden egyéb csak cégér s utolsó sorban 
csak az egyházuralom céljai a mérvadók. Addig opponált, 
a meddig érdekei ezt követelni látszottak, utóbbi időben 
azonban a kormánynyal szemben való barátságos maga-
tartása által az egyháznak jobb szolgálatot vél tenni. 

1893-ban a katonai kérdés érdekében kellett ép úgy, 
mint a népiskolai törvénynél is engedményeket tennie 
Vilmos császárnak az ultramontán párttal szemben. Ki-
tűnt ez abból az udvarias bánásmódból, melylyel a csá-
szár Ladochofsky bibornokot kitüntette, a ki egykor mint 
pozeni érsek kihívó módon vonta kétségbe a porosz tör-
vények jogérvényességét, s azért 1874-ben a porosz biró-
ság által még a pénz- és szabadságvesztés-büntetésre ítél-
tetett s miután fogságából Rómába távozott, a Vatikánnál 
is legporoszellenesebb tényező hírében állott. Ha igaz volt 
a katholikus »Kölnische Volks-Zeitung* hire, a császár 
Ladochofsky tói most e szavakkal búcsúzott: »Nemde, fe-
ledve minden a mi történt?* Igaz, hogy e hírnek a leg-
több kormánypárti sajtó organuma nem adott hitelt, és 
inkább volt hajlandó azt hinni, hogy megfordítva, a bibor-
nok kérte a feledést. De egyidejűleg fölfrissítették Loé 
tábornok küldetésének emlékét is a pápához, s Rampolla 
bibornok államtitkárnak a fekete sasrenddel való kitün-
tetését, a ki pedig határozott francia-barát gyanánt volt 
ismeretes s a császár Rómában léte alatt betegséggel 
mentette ki magát. 

April 28-án aztán a »Reichsanzeiger« határozottan 
megcáfolta, hogy a császár Ladochofskyval szemben fele-
désről beszélt, vagy egyátalán a múltra célzott volna. 



Mindazonáltal a »Monitens des Rőma« úgy ünnepelte a 
császár római útját, mint a pápaság fényes diadalát s a 
»Vola dalia verita« egyenesen utalt arra, hogy a német 
császár a pápa nélkül otthon semmire sem mehet. Mind 
ez azt látszik mutatni, hogy a tények magyarázata ultra-
montán értelemben, utat talált már a legszélesebb körökbe 
is. Katholikus részről formális visszautasításra kelt az a 
magyarázat, mintha a lutheránus egyház feje ezért ment 
volna a pápához, hogy »az evangéliumi eszmék nagy 
medencéjében újjá füröszsze magát«. Kevés hatással bírt 
a katholikusok fölizgatott képzelődésére az a verzió is, 
mely szerint a császár szavai Ladochofskyhoz arra a ki-
jelentésre voltak redukálandók, hogy két évi fogságbünte-
tése leülése után mi sem áll útjában Poroszországba való 
visszatérésének, Rampolla bibornok kitüntetése pedig, mint 
korábbi esetekben ezúttal is csak az első pápai méltó-
ságnak szólott. 

Bármint legyen is, II. Vilmos értett ahhoz, hogy a 
katholikus centrumpártot tétlenségre szorítsa. A követ-
kező választásokon a párt legjobbjai hagyták cserbe az 
eddig követett irányt, részben pedig demokratikus áram-
latok kerültek magában a pártban is felszínre, melyek 
bevégezték az aláaknázás és szétdarabolás művét. 

Azóta az ultramontánok útja, volt idő, hogy ismét 
eltért a császárétól s el kellett türniök, hogy a demok-
ratákkal együtt »hazátlan csókáknak* szidassanak. A német 
politika kiszámíthatatlansága mellett azonban semmi ok 
sem volna a csodálkozásra, ha a centrum szövetsége a 
kormánynyal legközelebb még szorosabbra (űződnek, mint 
valaha. 

B E L F Ö L D . 

A tiszai ágostai hitv. evang. kerület 
közgyűléséből. 

(Megtartatott Miskolcon szeptember 14—ltí-án). 

Szeptember 14-én kilenc órakor Szentiványi Árpád 
és Zelenka Pál püspök úr elnöklete alatt a Baldácsy-
bizottsági ülés tartatott, melyen Dianiska András lőcsei 
lelkész jelenti, hogy fenyegető szegénységünk folytán az 
elosztandó 1900 frtért folyamodott 39 egyház, 21 lelkész, 
21 lelkész-özvegy, két beteg és elaggott lelkész. A püspök 
úr évenkint felajánlott 100 frt Kemény Lajos és Institoris 
lelkészeknek ítéltetett oda egyenlő részekben. 

Ugyanazon a napon két órakor a gyámintézeti 
értekezlet és 31j2 órakor a gyámintézeti közgyűlés ülé-
sezett Dianiska András és Szentiványi Árpád elnöklete 
alatt. Az egyházi elnök érdekes jelentéséből kiemeljük, 
hogy a gyűjtések eredménye a kerületben kedvezőnek 
mondható. Szabad rendelkezésre áll 516 frt 45 kr. Zelenka 
Pál püspök úr az említett 100. Szentiványi Árpád 100, 
Hermann Gusztáv 1000 frtot adományoztak és a noegye-
süietek 1214, az ifjúsági egyletek pedig 194 frtot gyűjtöt-
tek. A jó viszony a német Gusztáv Adolf-egyesülettel 
ezentúl is fenn áll. mely a mult évben 6143 frt 51 krt 
küldött az ínség enyhítésére. 

A nagy szeretet adományra 400 frttal Hrusso ajánl-
tatik és azután Várgede és Rozsahegy tetetnek kilátásba. 

Az egyetemes gyámintézeti elnökségre szavazatok felbon-
tatván, Zelenka Pál és Radvanszky Béla lettek megvá-
lasztva. Zelenka Pál püspök úr azonban határozottan 
kijelentette, hogy nem képes ezen tisztség elvállalására. 
Öt órakor gyámintézeti isteni tisztelet tartatott, melyen 
Draskóczy Lajos eperjesi lelkész tartott lelkes, szívből 
jövő és szívhez menő szent beszédet, a híveket intvén, 
hogy kövessék Pál apostol hitét, szeretetét és szerénysé-
gét. A beszéd alapigéje volt I. Kor. 4, 15—16., mert én 
szültelek titeket az evangélium által a Jézus Krisztusban, 
kérlek azért titeket, hogy legyetek én követőim. A begyült 
offertorium 79 frtot tett. 

Szerdán, szeptember 15-én kilenc órakor Glauf Pál 
által tartott imával és isteni tisztelettel bevezettetett az 
egyházkerületi közgyűlés a templomban. A még mindég 
beteg (most már néhai Péchy Tamás helyét Szentiványi 
Árpád elnök foglalta el. A képviselők megbízó levelei rend-
ben találtatván, a jegyzőségbe a beteges dr. Markó helyére 
dr. Meskó László és dr. Szántó lettek megválasztva. Az 
így megalakult közgyűlés előtt Zelenka püspök úr tette 
meg évi jelentését, melyben a következőket hangsúlyozta: 

Üdvözli a többiek között az árva és liptói espe-
rességek most legelőször és teljes számban megjelent kép-
viselőit, kikkel már most egyesült erővel fogjuk építeni és 
fejleszteni az Isten országát, mi annál szükségesebb, mert 
egész egyházunkban bizonyos nyugtalanság és elégedet-
lenség kezd uralkodni. Az elkeresztelések, az ínség a papok 
elszegényedése napirenden vannak, kiknek anyagi viszo-
nyainak rendezése elodázhatlanná lett, mert pár év előtt 
kiállított hiványaikkal rosszabbul állanak anyagilag, mint 
itt-ott a megyei dijnok. Csak anyagilag biztosított lelkész-
től lehet megkívánni, hogy egész odaadással éljen hiva-
talának. Jobban állanak a gimnáziumok, melyeknek anyagi 
viszonyai az állam hathatós támogatásával rendezve van-
nak. Á néptanítói fizetéseknek 400 frtra való kiegészítése 
még nincsen mindenütt biztosítva. A kormány törvény-
javaslattal akarja rendezni a papok fizetését, de ez is 
aggodalommal jár, mert az autonómiával nem igen 
fér össze, ha a személy és nem az intézmény, az egyház 
segíttetik. A tiszai kerület kérvénye ezen értelemben mind-
eddig válasz nélkül maradt. Ily viszonyok között nem 
csoda, hogy a theologusok száma évről-évre fogy és hogy 
a theologiai tanintézetek egyesítése napi kérdést képez. 

Dr. Schwartz a lipcsei misszió-egyesületnek elnöke 
tavali meglátogatta a német gyülekezeteket és szónokla-
taival a pogány misszió-ügy támogatását ajánlotta, e célra 
200 frtot is gyűjtvén. Miután lelkészeink ezen ügyért már 
magok is buzgólkodnak, egy másik szándékolt körútja nem 
tartatik ajánlhatónak. 

Geduly misszionárius lelkészünk beutazta Zemplén, 
Ung, Bereg és Szatmármegyéket és talált 178 családot, 
a melyről egyházilag megfeledkeztünk. Örvendetes, hogy 
a hívekben a szeretet és adakozás szelleme még nem 
halt ki; hagyományok és alapítványok címén begyült a 
mult évben az egvházaknál 54,147 frt 81 kr., a közép-
iskoláknál 6182 frt 20 kr., összesen 60,330 frt 1 kr., 
építkezésekre még azonkívül 259,281 frt 74 kr adatván ki. 

A kimerítő évi jelentés tudomásul vétetett. 
Jó benyomást tett Krcsméry jaszenovai árvái lelkész 

nyilatkozata, hogy Ő mint társai őszintén és készségesen 
lépnek be egyházkerületünk kötelékébe és készek mi ve-
lünk együtt a kötelességeket szentegyházunk irányában 
teljesíteni. Kubinyi Géza biztosítja a belépőket szerete-
tünkről és őszinteségünkről, melylyel fogadjuk új testvé-
reinket, Ígérvén, hogy különbséget soha sem fogunk tenni 
kerületünk volt és új tagjai között. 



Délután a tanügyi, pénz- és jogügyi bizottságok ülé-
sezvén, a közgyűlést másnap folytatták. 

Másnap, szeptember 16-án a gyűlés legfontosabb 
tárgyai az esperességek új beosztására vonatkozólag ke-
rültek napirendre. E szerint egyhangúlag lett elfogadva, 
hogy Árva- és Liptó-egvházmegyék egyesítésének felha-
gyásával, mind a két testület régi önállóságában meg-
maradjon. Abor kivánata, hogy maradjon a sáros-zempléni 
egyházmegye kötelékében, teljesíttetett. A VII bányavárosi 
egyházmegye határozata feloszlatása iránt is jóváhagya-
tott. Nem oly simán és gyorsan történhetett a határozat 
a VI szabad kir. városi egyházmegyének ügyére vonat-
kozólag. Az egyházmegye ugyanis Kassa és Késmárk ki-
vételével Késmárkon tartott esperességi gyűlése alkalmából 
elhatározta az egyházmegye megmaradását a régi törté-
neti alapon. Kassa ezen határozatot felebbezte és a ke-
rületnek most határoznia kellett. A vita hosszú és érdekes 
volt. Azok, kik az egyházmegye feloszlatása mellett és 
azok is, kik ellene voltak, sok lelkes szónokot küldtek a 
küzdtérre. Utoljára a szavazásra kerülvén a dolog, 26 sza-
vazó a feloszlatás mellett és 26 a feloszlatás ellen nyilat-
kozott. Utoljára az elnöklő püspök szavazata döntött, ki 
a feloszlatás ellen szavazott. Kubinyi Géza a szavazási 
mód és Kassa a gyűlés ellen felebbezést jelentettek be. 

Annak a kijelentésével, hogy a polgári és kereske-
delmi iskolákban, valamint a gimnáziumokban a vallás-
tanításról még nincsen kellőleg gondoskodva, határoztatott, 
hogy az állami intézetekben az állam, a felekezetiekben 
az egyház — közalap — fizesse a vallástanárokat és a 
kerületi gimnáziumokban külön vallástanár alkalmaztas-
sék, ki minden tekintetben egyenlő jogú legyen az intézet 
többi tanáraival. A mai időben ezen oly fontos tárgy 
szemmeltartása és fejlesztése céljából külön tanügyi bi-
zottság is neveztetett ki és pedig Glauf Pál és Radványi 
István elnöklete alatt: Materny Lajos, Fischer Miklós, 
Dobó Adolf, Jurin Sámuel és Jánoska György. 

Örvendetes tudomásul vétetett, hogy az egyházke-
rületi leányiskolának új szép és célszerű épülete Rozsnyón 
szeptember 8-án örömteljes és emelő érzelmekkel avat-
tatott fel. Az épület 42,000 frtba kerül. Van az intézet-
nek már most 44 bennlakó és általában 101 tanulója. 
A kerület ezen alkalomból Terray Gyula, gömöregyház-
megyei főesperesnek és rozsnyói lelkésznek külön köszö-
netet szavazott, mint ki évek óta fáradhatlanul buzgólko-
dott az ügy mellett, míg nem a legszebb siker koronázta 
művét. 

A közgyűlés szeptember 16-án nem végezhetvén 
tárgyait, még 17-én is folytatta és bevégezte az ülés 
fontos tárgysorozatát. 

Weber Samu. 

A vértesaljai egyházmegye egyházi 
értekezlete és közgyűlése Kápolnás-Nyéken. 

(Folytatás és vége.) 

Egyik legfontosabb tárgya volt értekezletünknek a 
leik és zár vált, részére állítandó szeretetház, melynek esz-
méjét most két éve a dunamelléki egyházkerületi értékez-
let vetette fel s melyre a tavali egyházkerületi közgyű-
lés hivatalosan is felhívta az egyházi értekezletek, illetőleg 
az egyházmegyei közgyűlések figyelmét. Egyik lelkésztár-
sunk lendületes beszéddel üdvözölte a templomi értekez-
leten a felvetett s mielőbb megvalósítandó eszmét, örömét 
fejezvén ki a felett, hogy a lelkészek családjáról, mely 

eddig olyan volt, mint az árva kóró, mind több-töbh gon-
doskodás történik. Egyházi értekezletünk ki is mondotta 
s a másnapi közgyűlés szintén, hogy a szeretetház esz-
méjét örömmel üdvözli s annak létesítéséhez a maga ré-
széről is úgy anyagi, mint erkölcsi támogatásával szívesen 
hozzájárul; sőt a kebelbeli 33 egyház és lelkész évi járu-
léka fejében már is 100 frt évi atalányt ajánl fel, azzal 
a megjegyzéssel, hogy ha az egyházmegyék többsége és 
az egyházkerületi közgyűlés a kerületi, azaz speciális sze-
retetház létesítésének eszméjét netalán elejtené, tekintettel 
arra, hogy Kolozsvárott a »fel tétlenül egyetemes jellegű* 
szeretetház immár a valósulás küszöbén áll: a vértesaljai 
egyházmegye ez esetben, tehát a kolozsvári országos intézet 
számára is hajlandó a most felajánlt általány-összeget 
megadni és e rég érzett szükséget kielégíteni hivatott 
intézetet tőle telhetőleg támogatásában részesíteni. 

Most következett Papp Albert mányi lelkésztársunk 
felolvasása, mely reflektálva a mostanában különféle irány-
ban megindult egybázépítői buzgólkodásra, mindezt foldoz-
gatásnak mondja, mivelhogy maga az alap rossz és így 
nem a nagy egyházi teher a baj, hanem ott a hiba, hogy 
hit nincsen! Mert magok a lelkészek közt is sok a hitet-
len. Sok szomorú esetről van tudomása s el is mondja, 
hogy egy baranyai káplán miként tagadta meg a feltá-
madást, pedig bizonyosabb ez úgymond a felolvasó, mint 
a nehézkedés törvénye. E hiten alapul az egyház. Hosz-
szasabban értekezik erről. Végül azt mondja: legyen evan-
gélizálva először önmaga az igehirdető, mert egy hitteljes 
lelkész aztán mindeneket megújíthat környezetében. Legyenek 
buzgóbbak a tanítók is, mert bennök is nagyon meg-
fogyatkozott a hit, a mi nem csuda, mert hát a képezdei 
tanárok között is van olyan, a ki pl. gúnyosan szólt tanít-
ványai előtt Jézus mennybemeneteléről . . . Nagy beteg 
a mi vallásos és egyházi életünk, de a betegséget csak úgy 
gyógyíthatjuk meg, ha első sorban igazi hívők lesznek 
magok a lelkészek ! . . . 

Ez élénk figyelemmel kisért felolvasásra egyik lel-
késztársunk adott visszhangot, mondván, hogy olyan dol-
got adott elő a felolvasó, a mi tőlünk messze van : — a 
feltámadást senki kétségbe nem vonja — a mi vallásunk 
alapja a Krisztus. Egy fecske nem csinál nyarat . . . s ő 
csak annyit mond egyik nagynevű volt püspökével egyház-
kerületünknek : ha csalódás volna is hitem, akkor is ke-
belemre ölelnem. . . . 

Ezzel végződött az egyházi értekezlet, melynek be-
fejező része volt a »Te benned bíztunk eleitől fogva* 
szép énekünk buzgó elzengedezése és Biczó Pál pátkai 
lelkésztársunk kenetes és lendületes záró imádsága. 

Délután a másnapi gyűlés tárgyainak előkészítése 
végett közös értekezlet volt, azután a különböző bizott-
ságok üléseztek. 

A közgyűlés maga másnap, szeptember hó 7-én 
d. e. 9 órakor vette kezdetét s mivel annak tárgyait az 
előző napi értekezleten alaposan meghánytuk-vetettíik, már 
délután fél egy óra tájban >éget is ért. Világi uraink kö-
zül mindössze hárman jöttek el; a többiek kimentették 



magukat. Szerencsénk volt azonban világi elnökünkhöz: 
gróf Déyenfeld Lajos gondnok úr ő méltóságához, a ki 
az éneklés és Koncz Imre esperesünk buzgó imája után 
a közgyűlést megnyitottnak nyilvánította. Erre csakhamar 
a szokott esperesi jelentés következett a lefolyt egyházi 
év eseményeiről, mely jelentés főbb pontjai a következők: 

A lefolyt év — úgymond az esperesi jelentés — 
egyetemes egyházunkat érintő újabb és nagyobb eseményt 
nem mutat fel. Ez év folyta alatt inkább csak figyelő 
állást foglaltunk el. Figyeltük, hogy mit eredményeznek 
az előző években alkotott egyházpolitikai törvények ? és 
vájjon teljesül-e az a remény, hogy az állam a csekély 
díjazású lelkészek fizetését javítani fogja? s vájjon haj-
landók lesznek-e egyházaink bizonyos átalány felajánlá-
sával kárpótolni az anyakönyvi kivonatok után élvezett 
lelkészi jövedelmeket, melyek most már évről-évre apad-
nak? Figyelésünk mutat ugyan fel némi kedvező ered-
ményt, de többet mutat olyat, mely aggodalomra ad okot. 
S rámutat itt az esperesi jelentés az újra feléledt s tör-
vényessé vált reverzálisokra, melyek különösen a szór-
ványban sok lelket eltulajdonítanak egyházunktól; rámutat 
arra, hogy a házassági egybekeléseknél az elbocsátási 
levelek kiadása teljesen megszűnt, a stóla-jövedelem hova-
tovább csökken s az innen előáHó hiányt nincs a ki pó-
tolja; egyházmegyénkben legalább egyetlenegy egyház sem 
tett a stóla megváltására ajánlatot. De legszomorúbb képet 
mutat fel a felekezetnélküliségről hozott törvény életbe-
lépte. »Hála a Gondviselésnek, egyházmegyénkben nem 
mutatkozott a baj s remélnünk lehet, hogy népünk józan 
gondolkodása, lelkészeink, egyházi elöljáróink éber őrkö-
dése jövőre is el fogja azt hárítani. Mert itt nem csupán 
a lelkészekre várakozik munka, de még inkább a vilá-
giakra. Az egyházak presbyterei, egyházmegyék, kerületek 
tanácsbirái, tekintélyes szavuk felemelése által nagy ha-
tást gyakorolhatnak, a hol arra szükség van, az által, ha 
megmagyarázzák azt a felekezetnélküli törvényt, hogy az 
senkit nem ment fel az egyházi adó fizetésétől - mert 
a kitérés főképen innen ered — melyet öt évig annak 
az egyháznak fizetnek, melynek kebeléből kiléptek. . . Ha 
megmagyarázzák, hogy az a valláselhagyás, a valláscse-
rélés mily zavart idéz elő a családok életében.« 

»Ugy vagyunk értesülve — folytatja az esperesi je-
lentés — hogy a csekély díjazású lelkészek fizetésének 
javítására, a vallás- és közoktatás miniszter úr, talán még 
ez év folyta alatt törvényjavaslatot terjeszt be az ország-
gyűlés elé. Ide vonatkozólag püspöki felhívás folytán egy-
házmegyénk részéről egy tervezetet készítettünk, mely 
jelen gyűlésünkön tanácskozás tárgya leend. Egyébiránt 
a csekély díjazású lelkészek rendkívüli államsegélyben ez 
évben is most már másodízben, részesültek, csakhogy 
míg a tavalyi felosztás teljesen kielégítő volt, az idén, 
ellenkezőleg a dunamelléki egyházkerület 12 lelkésze 
részére mindössze 540 frt alamizsnapénz adatott, míg 
az erdélyi egyházkerület 341 lelkésze részére 15,345 frt 
igen szép összeg jutott segélypénzül. Ez a felosztás egyház-
megyénk érdekelt lelkészeit kellemetlenül érintette*. 

Kitért egyházainkból öt fi, hét nő, összesen 12. Hoz-
zánk tért négy fi, egy nő. összesen öt. A veszteség tehát 
hét. Seregélyesen a hitehagyottak között felbomolván az 
egyetértés, visszatért közülök a folyó évben 13 család 
39 taggal. 

Az egyházi és iskolai ügyek elöbbvitelére a lefolyt 
évben is igen szép összeget áldoztak az egyházak és egye-
sek. Aha 150 frtig, K.-Nyék 300 frt, Alcsúth 440 frt, 
Doboz 580 frt erejéig építkezett. Ercsiben Wimpffen Sieg-
fried gróf a papi fizetés javításához 300 frttal járult. Abáti 
Szüts Sándor földbirtokos a szegény iskolás gyermekek 
javára 100 frtot adott. Bián a Kerékgyártó Ferenc 
s.-tanító buzgólkodása folytán alakult műkedvelő társaság 
előadásának jövedelmét, 50 frtot a nőegylet alaptőkéjének 
gyarapítására, a másik előadásának bevételét, 60 frtot 
pedig iskolai eszközök beszerzésére adta. Hamsa Istvánné 
a szószékre díszes bársony terítőt ajándékozott. Bicske 
2/ i kültelket vásárolt 3500 frt értékben, mely célra 2500 frt 
kölcsönt vett fel, a melynek kamatait a takarékmagtár 
évi kamataiból fogják törleszteni. Ezenkívül megvétetett 
egy lakrész 600 frt értékben. Nagy Ivánné Kiss Eszter 
úrnő egy 1500 frt értékű házat hagyományozott. Özv. 
Fehér Istvánné 105 frtot adakozott. Az összes adakozás 
ez egyházban 1364 frt. Az egyháznak 1192 frt készpénze 
van. Mind igen szép dolgok ! 

Csabáin van egy igen öreg, Szászváry Károly nevű 
tanító; ennek felsegélésére Nagy Dezső csabdii birtokos 
és műegyetemi tanár 150 frtot gvűjtött. Mesdenyi Lajos 
ismert országgyólési képviselő, a lovasberényi, pátkai, 
zámolyi és verebi egyházaknak egy-egy ezüst úrvacsorai 
kelyhet ajándékozott. Felcsuthon Jakab Istvánné az úr-
asztalára és szószékre bársony terítőt készíttetett. Horváth 
László pedig keresztelő asztalt. Egy bál az egyház javára 
119 frtot jövedelmezett, háncsán a papiak-tető újra zsin-
delyeztetett. Pátyori a lelkész saját házába ment lakni s 
a paplakot kisdedóvónak engedte át, az évi 110 frt ha-
szonbér pedig új paplak építésére fog tőkésíttetni. Sár-
bogárd templomot újra tetőztette, a régi iskola falát kija-
víttatta 1400 frt költséggel. Haraszthy Károly 25 évet 
szolgált tanítója számára jubileumi ünnepet rendezett, ez 
alkalomból 300 frtot gyűjtött s azt emlékül jubiláns taní-
tójának adta át. Sárkeresztúron a leégett rektorlak helyébe 
új épület emeltetett 1300 frt költséggel. Közadakozásból 
189 frt folyt be. Seregélyesen a lelkészlak és iskolatető 
javítására 557 frt, temploma betisztogatására 555 frt, 
orgonajavításra 45 frt adatott ki. A nők úrasztali terítőre 
s a szószék behúzására 201 frtot adakoztak. 

Tinnye, új paplak építésére 2600 frtot fordított. 
Kazinczy Eszter és Etelka kisasszonyok egy remek hófe-
hér úrasztali terítőt és egy piros bársony szószék-térítőt 
ajándékoztak 150 forint értékben. Tabajdon az orgona-
alapra néhai Szabó Jánosné örökösei 100 frtot ajándé-
koztak. Tök a lelkészlak átalakítására 1531 frt pótadót 
vetett ki. Zámóly két házacskát szerzett s bennök a haj-
léktalan szegényeket helyezte el. Tanárky Pál és neje, 
mint minden évben, 15 frtot ajándékozott az egyháznak. 



A vádli egyháznak Szűcs Jenő főszolgabíró és tanácsbiró 
díszes űrasztalí terítőt ajándékozott. Velence templomát 
1300 frt erejéig javította. Az építkezés és adakozás ősz-
szege 24,178 frt. Fölemelő szép jele a buzgóságnak e mi 
borús időnkben. 

Született a mult évben 706 fi, 607 nő, összesen : 
1313. Meghalt 542 fi, 564 nő, összesen 1106. Házasságot 
kötött 377 pár. Csupán egy pár nem kérte az egyházi 
áldást: egy ref. nő, ki régibb idő óta egy izraelitával él' 
concubinatusban, most pedig azzal polgári házasságra lé-
pett. Konfirmáltatott 344 fi, 367 nő, összesen 711. Az 
egyházmegye népessége 41,651 lélek. Szaporulat a mult 
évihez képest 200 lélek. Legnépesebb egyházai: Bicske 
2675 lélekkel és Sárbogárd az anyaegyházban 2289, 
nagyszámú szórványaiban 800, összesen 3089 lélekkel. 

Ez esperesi jelentés élénk éljenzéssel vétetett tudo-
másul, mely éljenzés különben mindegyre hangzott a je-
lentésnek azon részénél, mely az egyházak és egyesek 
által hozott szépszámú áldozatokról számolt be. Mindaz-
által bizonyos, hogy egyházaink helyzete, anyagi tekin-
tetben nem mindenütt kielégítő. Bizonysága ennek az a 
táblás kimutatás, melyet az esperes úr, mint jelentésében 
is jelzé, a gyűlés elébe terjesztett, a melyből kitűnik, hogy 
egyházmegyénkben 12 egyház van olyan, a hol a papi 
fizetés alól marad a 600 frton s hogy e minimumot el-
érje, 1434 frt állandó évi segélyre volna szükség. Ha 
pedig 800 frtig emeltetnék, 3453 frt szükségeltetnék. Van-
nak nagyszámú szórványaink is, mintegy 16 egyháznak. 
Ezek gondozására 2000 forintot haladó segítségre volna 
szükségünk. Vannak egyházaink, melyek számára mintegy 
2100 forint államsegítség kellene, mivel szükségleteiket 
önerejökön nem bírják többé fedezni. Az anyakönyvi 
kivonatokért az egyes lelkészeknek adandó kárpótlás — az 
eddigi stóla-jövedelem felét véve fel — 1228 frtra rúgna. 
Mind a négy tételt összevonva : csupán egyházmegyénk-
nek 6812 frt államsegélyre volna szüksége, ha a papi 
javadalmazás 600 frtig és 8831 frtra, ha 800 frtig egé-
szíttetnék ki az állam által. 

E munkálatot egyházmegyénk, csekély módosítással 
elfogadta s esperes úr felterjeszti azt azonnal a püspöki 
hivatalhoz, hogy onnan tovább, az államkormány színe 
elé jusson. . . Hogy minő eredménynyel? Vederemo. 

A tárgyalásra került többi ügyek kisebb fontossá-
gúak lévén, csak röviden számolok be róluk. Az országos 
gyámintézetbe egyházmegyénk minden lelkésze befizette 
a mult évi járulékokat. A tanítói fizetések korpótléka 
ügyében egyházmegyénk újból megsürgeti egyházkerüle-
tünk útján a konventet, hogy járjon közbe a kormánynál 
oly modus procedendi létítésére, hogy ne kelljen minden 
egyháznak külön-külön kérni a korpótlékok kiutalványo-
zását az államtól. A kebelbeli gyámintézet alapszabályait, 
az országos gyámintézet felállítása által teremtett hely-
zettel szemben szükséges levén módosítani, a mult gyű-
lésen kiküldött bizottság javaslata folytán jelen közgyű-
lésünk a szükséghez képest átalakította. Az egyházkerület 
tavalyi közgyűlése által az államsegélyből az egyes egy-

házmegyék közigazgatási szükségeinek fedezésére juttatott 
100—100 frt adományt, egyházmegyénk a saját köz-
pénztára gyarapítására fordítja. A különböző alapokhoz 
folyamodók száma ezűttal is elég tekintélyes lévén, a köz-
gyűlés mint máskor is, azon igyekezett a segélyre aján-
lásnál, hogy a szokott határt túl ne lépje és szertelen 
kívánságokkal ne hozakodjék elő. 

A misszió-bizottság jelentése reá mutat röviden azon 
szerény bár, de mégis számottevő eredményekre, a melye-
ket a bizottságnak öt évi fennállása alatt elérnie sikerült. 
Az egyházak s lelkészek figyelme folytonosan ébren tar-
tatik s a szórványok gondozása körül itt-ott szép áldozat-
készség és belmissziói tevékenység nyilvánul. Elkészült és 
kinyomatott a pusztai iskolások számára a hézagpótló kis 
kézikönyv: a kis hitoktató, melyet azóta a szórványok-
ban sikeresen használnak. Egyéb vallásos iratokkal is 
rendszeresen elláttatnak a filiákban levő hitsorsosaink 
Az egyházkerület, sőt az egyetemes konvent figyelme is 
felénk fordult s remélhetőleg idővel némi anyagi segélyt 
is nyújtsanak e »vértesaljai misszió* támogatására. E 
segélyért nem szűnik meg a misszió-bizottság s illetőleg 
egyházmegyénk folyvást zörgetni az egyházkerület s kon-
vent ajtain . . . Vajha ne hiába! 

Az alcsúthi és felcsúthi egyházak tőkesegélyezésre 
ajánltatnak. A konvent határozata értelmében az összes, 
tőkesegélyezésre szoruló egyházak szükségleteinek össze-
írásával egy bizottság bízatott meg. 

Nálunk nem lévén gyűléstartási alap, eddigelé az 
volt a szokás, hogy a traktuális gyülésezés alkalmával a 
lelkészek saját zsebökre költöttek. Most végre többek fel-
szólalása után felhívta a közgyűlés az egyházakat, hogy 
az egyházi gyűlésre utazó lelkészöket 2—2 frt napidíj-
jal lássák el, a mint hogy a világi képviselő eddig is 
kapott minden egyes egyházban némi napidíjat. »Anya-
giasodunk!« ezt mondhatúák erre sokan; de ezeknek 
megsúgom, hogy lassan az ítélettel! . . . mert mi ezt a 
két frtot ezentúl sem fogjuk magunk élvezni, hanem legott 
felajánlottuk azt magunk között a lelkészárvák szeretet-
házára. 

Az idei egyházkerületi képviselők: TJrházy Lajos, 
lovasberényi lelkész és Farkasdy Dezső, világi tanácsbiró, 
székesfehérvári ügyvéd. Póttagok: Dézsi Mihály, biai lel-
kész és Vásárhelyi Géza, világi tanácsbiró és földbir-
tokos. 

Bírósági ügy nem volt egyetlen egy sem, kivéve az 
időszaki tanács évenkénti megalakítását, mely — a köz-
gyűlés pillanatnyi felfüggesztésével — egy perc alatt meg-
történt. Egyik egyházunkban volt ugyan bizonyos rend-
zavarás és törvénysértés, mely méltán maga után von-
hatná a fenyítő eljárást: de e sokat zaklatott egyház 
békeszerető lelkésze egyháza feldúlt békéjét helyreállítani 
igyekezvén, bölcsebbnek gondolta inkább az anyagiakban 
szenvedni kárt, mint tovább is veszíteni lelkét a fejetlen-
ségre törő elemekkel. Vajha beteljesülne rajta az írás 
szava: Boldogok a békességre igyekezők!. . . 

Lévay Lajos. 



Tartatott Kis-Várdán szeptember 14—16-án. 

Statisztikával kezdem, az esperesi évi jelentésből, 
mert a statisztika némi kulcsul szolgál a dolgok megér-
téséhez. Például, hogy három napi folytonos és késő estig 
tartó gyüléskezés után is alig tudjuk megfogni a dolog 
végét. 86 anyaegyház és egy csomó leányegyházból álló 
egyházmegyénk népessége 75,096 (tavai volt 73,978) 
született 4117, meghalt 2601, házasodott 463 tiszta és 
125 vegves pár. Tanköteles 9076, ebből jár 7705. Konfir-
mált 1334. 

Vagyoni helyzetünk: Egyházak használatában levő 
összes földbirtok: 1805 és fél hold; lelkészek használa-
tában; 4010 hold; tanítók használatában; 1724 és fél 
hold. Mindenféle pénztőkék összege 119,014 frt 70 kr., 
ezzel szemben kötvényes tartozás 60,014 frt, 70 kr. 
Takarékmagtárak állása 6351 köböl életnemű. 

Évi összes bevétel 83.349 frt 93 kr. Kiadás 73,798 frt 
43 kr. Egyházi adóhiányok összege 3539 f'rt, 92 kr. (érde-
kes volna tudni, mennyi az összes adóteher). Belhivatal-
nokok fizetéshiányai: 1284 frt, 98 kr. (azt is érdekes 
volna tudni, mennyi az összes javadalmazás pénzértéke, 
lehetőleg biztos alapon). 

Némi világot vet a közigazgatás halmozott voltára, 
hogy az esperesi hivatal ügyforgalma ez év nyolc hónap-
jában, 2200, a számvevőszék elnőkeé 485. a gyámpénz-
tárosé 670, a közigazgatási pénztárosé 118, az ellenőré 
137. A tanügyi bizottság elnökeét nem ismerem, de ez 
is elég tekintélyes lehet. 

Ezen száraz adatok mutatják egyházmegyénk hajó-
jának bordázatát s egyúttal mutatják azt is, hogy a 
háromnapos gyűlésen is van mit eligazítani. 

Első nap, jó délutánig a számvevőszék gyűlésezett 
Andrásy Kálmán elnöksége alatt. Üjabb intézkedés óta 
itt végeztetnek az egyházmegye anyagi ügyei, s közgyűlés 
elé elintézett dolgok terjesztetnek. Kiosztatott 870 frt 
államsegély, egyenlő arányban egyházak, lelkészek és 
tanítók között. A szükség sok, a segély kevés. Segélyben 
részesült 9 egyház, egyenként 32 frt 22 krjával; 10 lelkész, 
a viszonyokhoz alkalmazott különböző arányban; 17 tanító 
egyenként 17 frt 5 krral. 

Kiosztatott lelkészek között 1665 frt államsegély, 
mely az 500 frton alul levő lelkészi fizetések kiegészíté-
seként küldetett le a konventtől. Itt is, a körülmények 
szerint, elemi csapásokat, és gyermekneveltetést vévén 
főként tekintetbe, 60, 45, 30 forintonként részesült segély-
ben 37 lelkész. 

A dom. kérvények átvizsgáltatván, 27 folyamodó 
egyház közül ajánltatott 15 egyházi 2000 frtig; 35 lel-
kész közül 20 ajánltatott 1050 frtig. Még mindig nehéz 
mérsékelni a folyamodók számát és a kívánható ösz-
szegeket. 

A tanítási ötödéves korpótlékok iránt, a magas 
minisztériumhoz beadandó folyamodások átvizsgáltattak. 
57 kérvény érkezett be, több-kevesebb hiánynyal és tájé-
kozatlansággal, de mindannyi égető szükséggel. A kik 
nem folyamodtak, figyelmökbe ajánltatott, hogy önma-
guknak kell majd a törvény kívánalmainak eleget tenni, 
ha még az utolsó órában le nem adják kérvényöket. Úgy 
látszik bele kell törődnünk azon kényszerítő helyzetbe, 
hogy iskoláink anyagi szükségeinek kielégítését az állam-
nál keressük. 

Mindezen segélyezések és ajánlatok, a közgyűlésben 
változatlanul elfogadva lettek. Valamint még több pénz-
ügyi beadványok elintézése is, melyek azonban nagyobb 
nyilvánosság elé nem tartoznak. 

Délután, elsőben is a tanácsbirói kar, mint bizott-
ság, a jelentő ívek kiigazításának módozatairól tanácsko-
zott s abban egyértelműleg megállapodott, hogy a kiiga-
zítás föltétlenül szükséges. A másnapi közgyűlés, a 
módozatokat is elfogadja, a melyeknek figyelemben tartá-
sával kell a kiigazítást eszközölni. 

Aztán következett a bizalmas konferencia a gyűlés 
fontosabb tárgyai felett. A mit jó estieg lehetett, megbe-
széltünk, egymást felvilágosítottuk, tárgyilagos higgadsággal. 

A hivatalos közgyűlés 15-én 9 órakor vette kezde-
tét egy szép és buzgó esperesi imával, mely jegyzőkönyvbe 
véteték. 

Gondnokunk nem lévén jelen, Szesztay Károly, mint 
legrégibb tanacsbiró foglalta el a társelnöki széket. Szintén 
bejelentették s igazolták elmaradásukat, két világi tanács-
biró és a főjegyző. 

Felvétetett aztán, tárgysorozat rendén a szokásos 
esperesi jelentés időközileg végzett ügyekről. E jelentésből 
is meggyőződött egyházmegyénk, hogy esperesünk gond-
dal, körültekintéssel, szorgalommal és vallásos bölcseséggel 
ügyel, intézkedik, jön-megy folyvást a felügyeletére bizott 
gyülekezetek között s az éber őrködésnek meg is van 
azon megnyugtató foganatja, hogy a vallásszabadság 
kezdő korszakában, még nálunk hála Istennek, bomlado-
zás nem észlelhető. Szegények vagyunk, de állunk. 

Tanácsbiróul, világi aljegyzőül, másodszori szavazás 
folytán megválasztattak Rácz Gyula halászi lelkész, illetve 
dr. Szesztay Zoltán, mindketten letették hivatalos esküjü-
ket, és szives üdvözlések közt ajánlották tehetségöket a 
nemes ügy szolgálatára. Egyházi aljegyzőre másodszori 
szavazás sem vezetvén eredményre, újra kitlizetett Takács 
Gyula és Erdélyi Imre között. Valamint Rácz Gyula is 
lemondván aljegyzőségéről, e hely is betöltés alá jön. 

A tanügyi bizottság alapszabályai ujjáalakíttatván, 
elnök Keresztessy Sándor, az egész bizottság nevében, 
beadta lemondását. A buzgó és szakavatott elnök egy-
hangúlag újból megválasztatott, valamint az ö ajánlata 
folytán, részint a volt tagok, részint új erők bízattak meg. 

E helyen említem meg, hogy a tanügyi évi jelentés, 
az egész vonalon megnyugtató tanügyi állapotokat jelez. 
Lelkészek és tanítók, buzgó jóakarattal állanak a neve-
lésügy szent oltára körül. Ha a kisebb javadalmazású 
tanítói állomásokra nem akad mindjárt pályázó, a lelké-
szek készen állanak, hogy prot. népünk kicsinyei el ne 
veszszenek tudomány nélkül. Tanítanak, ha szükség, egész 
éven át. Különösen is kiemeli a jelentés Szentpéterv István 
mogyorósi, Újlaki Lajos benki és Nagymáté Albert k.-iétai 
lelkészeket. Viszont, ha kisebb egyházban működő lelkész 
hal el, az özvegy segítségére készséggel végzi a helybeli 
tanító a végezhetőket, hogy káplán nélkül megélhessenek, 
a szomszédos felügyelő lelkész Őrködése mellett. 

A közgyűlési nap délutánján bírósági ügyek tárgyal-
tattak, valamint másnap délután is. 

Volt 22 közigatási bírósági ügy. Leginkább egyházi 
adózás, belhivatalnoki fizetések tárgyában. Legtöbbet meg-
nyugtatólag végzett be a bíróság. A hol makacskodnak is 
a hívek, nem az egyház iránti elhidegülésből teszik, hanem 
a mindennapi kenyérre önmaguknak is szükségük van. 
Sőt az egyház iránti ragaszkodásnak nem egy örvendetes 
jelei villannak fel még az ilyen ügyeknél is. Csak az oltár 
szolgái legyenek kitartók, tapintatosak, buzgók a mi né-
pünk, ha gonosz izgató nincs, észre téríthető. 

Különféle bizottságok alakíttattak, ú. m. tőkesegély-
bizottság, egyházmegyei slatutumok újjáalakítására, jelentő 
ívek átdolgozására, mely bizottsági munkálatok lényeges 
átalakítást céloz"ak az egyházi közigazgatás némely ágá-
ban. Hiába, a viszonyokhoz alkalmazkodnunk kell 



Az ibronyi kis egyház eladósodván szorgos kérelme 
szerint megengedtetett, hogy lelkészi állomása betöltetlenül 
maradjon, midőn is a lelkészi jövedelemből 80 írt évi díj 
a felügyelő apagyi lelkésznek, 50 frt a helybeli tanítónak 
adatván, a többi részint adóság-törlesztésre, részint épü-
letek javítására fordíttatik, kineveztetvén a szomszéd köz-
ségből gondnokul egy buzgó, értelmes birtokos atyánkfia. 

Ujfalussy Béla világi tanácsbiró ajánlatára, egyhan-
gúlag határozatba ment, hogy a »Debreceni Prot. Lap«-ot 
minden egyházunk járassa, oly formán, hogy a kiadó fel-
kéretik az évi díjnak 4 frtban megállapítására s ennek 
felét az egyház, félét a lelkész fizesse. Ezen határozat 
a többi egyházmegyékkel, sőt a kerülettel is közöltetik, 
hasonló határozat hozatala céljából, illetve, hogy a püs-
pöki körözvények, kerületi határozatok is a Lapban közöl-
tessenek. 

Élénk figyelmet támasztott a nyíregyházai hitoktatás 
ügye. Itt evang. gimnázium, különféle felsőbb leányisko-
lák. iparosiskolák vannak s különösen a gimnáziumban 
járó iíjaink semmiféle vallásoktatásban nem részesülnek 
hitfelekezetünk részéről. Mély sajnálattal érezte ezt a nyír-
egyházai presbyterium, de nagynevű volt papja a túlhal-
mozott esperesi teendők miatt káplánostól nem volt képes 
a hitoktatás ügyében valamicskét tenni a középiskolai 
ifjak között. Az új lelkészválasztásnál tehát előzetesen 
kikötötte a presbyterium, hogy új lelkészétől megkívánja 
a gimnáziumi vallásoktatást is. Ez azonban, a legjobb 
akarat mellett sem volt keresztülvihető. Most tehát az 
iránt kérelmezett az egyház, hogy a fensőbb hatóság ta-
láljon módot egy vallástanári állomás szervezésére, hiszen 
még a zsidóknak is külön vallástanítójuk van. Egyház-
megyénk szivesen segít, tehetsége szerint; kerület és kon-
vent útján kéri az állam támogatását, addig azonban fel-
hívja az egyházat, hogy lelkésze legalább heti négy órán, 
osztályösszevonással tanítson s a helyett, hogy a deb-
receni theologián tart előadásokat, ifjúi lelkesedését, tudá-
sát, vallásos lelkületét inkább Nyíregyházán értékesítse és 
érvényesítse, hiszen Debrecenben úgy is van elég tanerő, 
aztán valamelyik tanító énekeinket tanítsa a felekezetünk-
beli gimnáziálistáknak. A nyíregyházai lelkész azonban, a 
rávonatkozó határozatot nem hajlandó elfogadni s az 
ellen felebbezést jelentett be. 

Esperes, a látogatási jegyzőkönyvekből, gondos össze-
állításban mutatta be jelentését az anyagi és szellemi 
állapotokról. E jelentés szószerint kinyomatván jegyző-
könyvünkben, annak csak főbb pontjai tárgyaltattak. Az 
elől kijegyzett statisztikához még itt megemlítem, hogy a 
közadakozás, különféle célokra, igen szép eredményt mutat 
a mennyiben 14,930 frt 86 kr. tekintélyes összeget ért 
el s a 100 frton felüli adományok sürü egymásutánban 
találhatók a még sűrűbb forintok mellett. Ezek a beszélő 
számok . . . 

Fontos határozat még, hogy jövőre a látogatóságok 
minden pénzbeszedéstől felmentetnek s a pénzek közvet-
lenül pénztároshoz küldendők. 

Elkészült még az egyházak vagyonkönyvének és az • 
egyházi számadások vezetésének új mintája, azonban e 
tárgyban a konvent, tervezvén egyöntetű mintázatot, a 
mienk levétetett a napirendről. Óhajtandó, hogy a konvent 
minél hamarabb megcsinálja, mert erre nagy szüksé-
günk van. 

Végül legyen megemlítve, hogy az egyházi fegyelem 
gyakorlása közszükségként sűrűn és határozottan emleget-
tetett, beható tárgyalása azonban a lelkészegyesületi gyű-
lésre tétetett át. 

Aztán harmadik nap, öreg este vége lett, szívből 

kívánva új erőt a kifáradt esperesnek és Ujfalússy Béla 
tanácsbiró-elnöknek, ki egy maga kitartott folytonos figye-
lemmel, bölcsességgel és egyházához ragaszkodó igaz sze-
retettel. 

Adjon Isten előmenetelt minden jó munkában! 

Andrásy Kálmán. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
egyházi értekezlete. 

Két évi szünetelés után, mely idő alatt az értekezlet 
mindkét elnöke elköltözött az élők sorából, ismét teljes 
erővel, hogy ne mondjuk a maga impozáns mivoltában 
mozdult meg a legnagyobb magyar ref. egyházkerület 
egyházi értekezlete, midőn történelmi fontosságú gyűlését 
e hó 21-én a történelmi nevezetességű Szatmári tartotta 
meg az ottani ref. egyház áldozatkész meghívása folytan. 
Közelről és távolból sokan összesereglettek az értekezleti 
gyűlésre, legtöbben mégis a lelkes szatmári egyházmegyé-
ből, mely nemcsak ilyenkor, de minden alkalommal kimu-
tatja, hogy az anyaszentegyház igazaiért és fölvirágzásáért 
küzdeni akar is, tud is. De sokan voltak a gyűlésen a 
szomszéd nagybányai, nagykárolyi, szabolcsi, beregi, érmel-
léki, bihari egyházmegyékből, azután Debrecenből is. 

Ott voltak: Kiss Áron, püspök Simonffy Imre, Balogh 
Ferenc, Dicsőffy József, Kiss Albert, Mitrovics Gyula, 
dr. Erdős József, Gsiky Lajos, dr. Baczoni Lajos, Ferenezy 
Gyula. dr. Bartha Béla. Szabó János, Széli Kálmán, Sütő 
Kálmán, Csernák István, Segesváry József, Csörömbey 
Péter, Biky Károly, Zsigmond Sándor, Szabó Károly espe-
resek, Ujfalusy Béla, Izsák Dezső, Uray Imre, György 
Endre, Kölcsey Sándor, Domahidy kir. közjegyző, Hermány 
Mihály polgármester, Farkas Antal, Erőss Lajos. 

A közgyűlést megelőzőleg e hó 20-án d. u. 4 órakor 
a nagy választmány tartott értekezletet az egyháztanács 
termében, melyen az általános tisztújítást készítették elő 
s egyéb szükséges előintézkedést tettek. Este ismerkedés 
volt a kaszinó helyiségeiben, hölgyek is nagy számmal 
voltak jelen. Ez alkalommal a lelkes toasztokban sem volt 
hiány. 

Szeptember 21-én reggel 8 órakor ünnepélyes isteni 
tiszteletet tartottak a templomban, mely szorongásig meg-
telt hívekkel, s nemcsak az értekezletre sereglők. hanem 
a város notabilitásai is résztvettek a fölemelő szertartás-
ban, melyet az egyházi énekkar szép éneke tett még ma-
gasztosabbá. A nagyszabású ünnepi szónoklatot Széli 
Kálmán nagyszalontai esperes tartotta I. Kor. 13, 1—8, 
versei alapján. 

Isteni tisztelet után az értekezlet kezdetét vette a 
városháza dísztermében Balogh Ferenc és Simonffy Imre 
elnökök vezetésa alatt. A jegyzői tollat dr. Bartha Béla 
és Biky Károly vitte. Balogh Ferenc elmondotta remek-
szárnyalású, történelmi reflexiókban gazdag nagyhatású 
megnyitó beszédét, melyet megelőzőleg SimonfTv Imre 
üdvözölte az értekezlet tagjait. Hérmány Mihály a város 
és az egyház nevében, mint polgármester-főgondnok, 



Tabajdy Lajos lelkész pedig az egyház nevében üdvö-
zölték az értekezletet. 

Ezt követte a tisztújítás. Egyező értelemmel meg-
választották elnökké Kiss Áron püspököt és gr. Dégen-
feld Józsefet, alelnökké Balogh Ferencet és Simonffy 
Imrét, jegyzőkké, dr. ErdÖs Józsefet, dr. Bartha Bdát, 
Biky Károlyt és dr. MezÖssy Bélát, pénztárnokká Zsig-
mond Sándort. A választmány tagjai megmaradtak, és 
kettővel bővíttettek. 

Felolvasást tartottak: Garzó Gyula: A diakonusi 
intézményről, Gergely Károly : A lelkipásztori gond régi 
kipróbált eszközeiről, Tabajdi Lajos: A prot. felső leány-
nevelés ügyéről és egy Szatmárt létesítendő prot. tanítónői 
képezdéről. Mindezek bizottságoknak adattak ki. 

A magyar ref. egyház anyagi ügyeinek rendezéséről 
ismeretes Ferenczi féle javaslatot véleményezés végett 
kiadták az egyes egyházmegyéknek, a lelkészképzésről 
benyújtott bizottsági javaslatot pedig a debreceni theol. 
tanári karnak. 

Délután két órakor 800 terítékű bankett volt a 
vigadó termeiben, mely rendkívül lelkes hangulatban, sok 
toaszttal fűszerezve folyt le. Itt is jelen voltak Szatmár 
szépei és a város előkelőségei. A római egyház teljes 
passivitással viselte magát az egész értekezlet ideje alatt. 

Este az értekezlet tiszteletére dalestélyt rendeztek. 
Alföldi. 

K Ü L F Ö L D . 

»A pápa országából«. 
A pápa országa eléggé ismeretes. A história annak 

legvilágosabb tükre és lenyomata. Ez ország e világból 
való; e világból valók annak közegei és eszközei, s e 
világra terjed ki annak uralma. Eszközeiben épen nem 
válogatós, még a békeszereteléről ismert bölcs és mérsé-
kelt XIII. Leo pápa sem. Im egy példa rá! Kiegészítésül 
dr. Szlávik múltkori cikkéhez. Századunk elvilágiasodott-
ságának s erkölcsi romlottságának egyik legszomorúbb 
jele és tanúbizonysága az a szédelgés, a melyet Taxii 
Leo, ez a frivol francia író 12 éven a római egyházzal 
űzött, a melynek hálójába maga a római pontifex maximus: 
Leo pápa is belekerült, s a melynek szégyenét az ultra-
montán sajtó most Ganisius, Xavér- s egyéb pápás ünnep-
ségek rendezésével igyekszik takarni s attól könyen hivő 
híveinek figyelmét elterelni. 

Hogy milyen szerepe volt ebben a 12 éves szédel-
gésben a jelenkori »csalatkozhat,atlan szentséges atyának*, 
azt Bráunlich »Der neueste Teufelsschwindel in der 
römisch-katb. Kirche* című. »Evang. Bund* vállalatában 
e napokban megjelent műve után a következőkben fogjuk 
ismerni. Szinte szégyeljük magunkat mi is, hogy a XIX-ik 
század végén a legújabb kultur- és egyháztörténetnek 
ilyen fejezetét kell bemutatnunk, mely méltán indigná 
keltett mindenfelé, a merre annak a szégyenlapnak famósus 
híre csak eljutott. A szabadkőművesség volt a Taxii-féle 
szédelgésnek a tárgya. Az a szövetség tudvalevőleg a 
pápás országokban egy az egyháztól független, de azért 
sociális tekintetben igen jelentékeny hatalomnak a jelen-
tőségével bír. Az magyarázza meg azt az engesztelhet len 

gyűlöletet, a melylyel a társadalom leigazására s a világ-
uralomra törekvő római hierarchiai egyház e szövetség 
iránt mindenha viseltetik. Évszázadok óta ismerjük a 
szövetségre szórt pápai mennyköveket és átokbullákat de 
egvikök sem oly fonatikus. mint XIII. Leo pápának 1884. 
urbi et orbi kibocsátott»Humánum genus« című enciklikája. 
Az emberiség — így olvassuk a kathedra-szózatban — 
két ellentétes táborra oszlik. Az egyik Isten országa e 
földön, t. i. Krisztus valódi egyháza, a másik a Sátán 
országa. Korunkban a Sátán szolgáit azoknak az embe-
reknek messze kiterjedő s hatalmasan szervezett társasá-
gában találjuk, a kiket közönségesen szabadkőműveseknek 
neveznek . . . Ha köztük valamelyik az ő titkaikat elárulja 
vagy parancsaikat nem Követi, nem ritkán halálbüntetéssel 
lakol, és pedig oly vetemedett rafinérival, hogy a gyilkos-
hoz a büntető igazságosság hozzá nem férhet. Célúk 
minden vallás, de különösen a kath. vallás megsemmisí-
tése. mely — miután az egyetlen igaz vallás — csak a 
legnagyobb igazságtalansággal helyezhető egy niveaura 
a többi vallással. Alapelveik annyira észellenesek, hogy 
alig van elvetni valóbb. Megtestesülése az ő szövetségük 
a Sátán gyűlöletének s bosszúállásának a Krisztus ellen. 
Azért kérlek, tisztelendő testvéreim, hogy velünk szövet-
kezve ezt a tisztátalan nyavalyát kiirtsátok. Mindenekelőtt 
le kell álcáznunk a szabadkőműveseket s valójukban kell 
őket bemutatnunk!* 

A római kath. világnak ilyen fanatikus fölizgatása 
a szabadkőművességnek eléggé áldásosán működő szövet-
sége ellen egy francia íróban azt a tervet érlelte meg, 
hogy a pápát, annak összes papságát s jezsuita testőr-
ségét ebből az alkalomból lépre vezeti s az egész világ 
előtt komprommittálja. Erre az áldatlan szerepre épen 
Taxii, a jezsuiták neveltje vállalkozott, ki Franciaország-
ban a szabadgondolkozók gyülekezeteiben az istentagadás 
s a materialismus oltárain áldozott s különös ügyességgel 
és kedvteléssel bírt a »humbug* terén. Azt tapasztalva, 
hogy »az emberi ostobaság határtalan*, ez a megtestesült 
semmirekellő nihilista egy jezsuita gyóntató atya előtt 
kezdte ügyesen játszani a megtérő bűnösnek a komódi-
ját s hozzálátott a szabadkőművesség állítólagos leálcá-
zásához. »Épen egy éve a pápa encyklikájának megjelenése 
után, úgy dicsekszik Sruber a »Stimen von Maria-Laach« 
hasábjain, érte az isteni kegyelem megvilágosító sugara 
azt az eddigi athzista s a legnagyobb mértékben egyház-
ellenes publicistát, ki legalkalmasabb arra, hogy Krisztus 
földi helytartójának felhívását, a szabadkőművesek leálcá-
zását megvalósítsa.* Taxii egész mestersége ugyanis abban 
állott, hogy a kőművesek magasabb fokozatainak való-
ságos sátánkultuszt tulajdonított, s a francia regénynek 
élénk fantáziájával közel 25 iratban e kultuszt a legap-
róbb részletekig ki is színezte. 

A pápás papság, a jezsuiták serege, sőt maga a 
pápa újjongott örömében e fölfedezések felett, sőt egy 
naiv francia érsek a szabadkőműveseknek Taxii által 
gonosz célzattal költött eme esztelen és képtelen sátán-
kultuszát és mysteriumát egy (ormai scholastikus rend-
szerbe is foglalta, s kimutatta, hogy >a kőművesség a Sátán 
személyes műve, vallása, kultusza, otthona és korrupciós 
csapatjával azonos*. Mi több, a jezsuita Gruber lefordí-
totta Taxii legpikánsabb iratát (»A három pont test-
vérei*), a melyet úgy eredetiben, mint német fordításban 
100 ezer példányban vatósággal elnyelt a kath. világ, 
úgy hogy a pápás sajtó (Stimmen von Maria Laach, 
Kölner Volkszeitung, Germania, Schlesische Volkszeitung, 
Bairische Vaterland) dicshymnusa e mű megjelenése fö-
lött nem ismert határt. »E kitűnő mű csakis positiv ada-
tokat nyújt és távol van a túlzásoktól*. Még inkább 



emelkedett az enthusiasmus Taxii iránt akkor, a midőn 
»hitvallásaiban« leírta egykori istentelenségét és későbbi 
bűnbánó megtérését, s németre is átültelett »Az orgyil-
kosság a szabadkőműves rendben« című művében a pápai 
encyklika képtelen rágalmait regényes elbeszélésekkel is 
megerősítette és megtoldotta. A mint két év multán Ró-
mába ment. kitüntető módon fogadták. A pápai állam-
titkár Rampolla s a pápai szék kandidátusa Parochi di-
csérettel szólottak Taxii műveiről, a melyekben utóbbi 
főleg »a kőműves nővérek« iránt érdeklődött a legélén-
kebben. Oly részletek azok, a melyeket még egy német 
tisztelője sem mert arcpirulás nélkül lefordítani. 

De különös kitüntetéssel fogadta a szemtelen szédel-
gőt maga a pápa, ki neki 3/4 órai audientiát adott s mű-
veinek bírásával és tökéletes ismeretével biztatta. A kitün-
tetés mámorában Taxii könyezve a pápa lábaihoz borult 
s ama legfőbb kívánságát fejezte ki, hogy »itt ő szentsége 
lábai előtt szeretne meghalni*. »Óh nagy szükség van 
még reád a mi hitküzdelmeinkben«, jegyezte meg megin-
dultan ő szentsége. »Nagv érdemem van* — dicsekszik 
később ez audientiáról Taxii — »mert felfogtam azt, hogy 
ott. a megtestesült ördög én valék«. Taxii kihalIgattatását 
s ügyes szimulálását kedvesen vette az egész pápás sajtó, 
így a már előbb is említett naiv francia érsek »Taxiiban 
látta a csalhatatlan pápa providentiális eszközét*, sőt 
»szent György lovag lándzsadöfését a pokoli kőműves 
sárkány szivébe*. Műve végén pláne így kiáltott fel Meurin 
érsek: »a história meg fogja mutatni, hogy le van verve 
a Sátán synagogája attól a dicsteljes aggastyántól, ki a 
főpapi trónon ül s ki Krisztus látható földi helytartója«. 
Im idáig tudta galvanizálni és tévútra vezetni a pápás 
világot Taxii ördögi mestersége! 

Taxiit elért sikerei újabb lépésekre s képtelenebbek-
nél képtelenebb »fölfedezésekre* ragadhatták. Dr. Bataille 
név alatt megíratta egyik barátjával »A XIX. század ör-
döge* című művet, a melyben magnetizáló történetecskék 
alakjában el van beszélve az ördögnek kígyó és krokodil 
alakjában való szereplése a kőműves páholyokban, a Gib-
raltar szoros szikláiban tartott kőműves üléseken való 
személyes elnöklése, kijelentései stb. Továbbá segítségére 
volt Taxiinak egy Margiotta nevű előkelő kőműves titkár, 
ki neki a kőművesség összes belső titkait elárulta s a 
kőművesek egyik Sátán pápájáról regélt, ki állítólag 15 
háborút okozott s 12 fejedelmi gyilkosságot követett el. 
Ez a csaló *A palladismus* c. alatt 1895. meg is írta a 
grenoblei püspök ösztönzésére a maga »tapasztalatait* s 
képtelen rágalmait a padernberni Bonifác-egylet hasonlóan 
német nyelvre fordíttatta. Müve megjelenésekor levélben 
nyerte meg a pápa áldását, oly annyira hiszékenyek vol-
tak még akkor is a Vatikánban. Végül különös segítsé-
gére volt Taxiinak mis Vaughan Diana nevű leány, kit 
ördögregényeinek főhősévé s magas egyházfejedelmekkel 
való levelezőjévé avatott. 1896., neve alatt Íratott vele 
újabb Sátán mvsteriumokat s egy dr. Germanus nevű 
pápás író ezt a borzalmas esztelenséget »Mis Vaughan 
Diana megtérése és leleplezései* c. alatt megint csak német 
nyelvre fordította. E könyv szerint, melynek mottója: »Le 
a szabadkőműves álcával«. Vaughan sátánkultusz leg-
apróbb részleteibe van beavatva s csak az orleánsi szűz 
mentette meg e társaságtól. Képtelen és borzalmas, olykor 
pikáns históriák vannak itt a kőműves ördög legkülönfé-
lébb szerepeiről és változatairól, a melyeknek közzététele 
örömére és emlékére Rómában a jezsuiták ünnepet is ültek. 

Ennek a fantastikus szédelgő irodalomnak izgalmas 
behatása alatt egy kőmüvesellenes világszövetség megala-
kítása volt most mindenfelé a pápás országokban a jel-
szó. A fölcsigázott leanv: Vaughan álarca alatt Taxii egy 

nemzetközi kőmüvesellenes kongresszust indítványozott 
Trienth, a melynek költségeire ő maga 100 frankkal 
kezdte meg az adakozást. A pápás világ örömittasan a 
szédelgő terveinek karjaiba vetette magát. Leo pápa — a 
kelepcéről mitsem sejtve — áldását adta e nagyszabású 
vállalkozásra, sőt egyik brevéjében »halálát jósolta meg 
a kőműves istentelenségnek«. Egy a pápa nevében kibo-
csátott felhívás Taxii vállatatát a középkori kereszteshad-
járatokhoz hasonlította, a trienti érsek által megnyitott 
kongresszus pedig azzal a kívánsággal kezdte meg tár-
gyalásait, hogy ^ugyanannyi üdv és" áldás kisérje azt, 
mint a Luthert és a protestantismust kiátkozó tridenti 
zsinatot«. A kongresszus fényesen sikerült. 15 érsek, 
50 püspök s 1500 előkelő vendég vett részt. A pápa, a 
bíborosok, a püspökök és érsekek szerencsekivánatukat 
küldték. >A mit itt nyújtanak* — mondották a Historisch 
polit. Blátter-ek — még Róma sem nyújthatja. S mit 
nyújtottak? Taxii, Margiotta és Vaughan, e három szö-
vetséges csalónak és szédelgőnek az iratait ajánlgatták. 
Taxii maga is megjelent, mindenfelé zajos ovátiókban 
részesült s képe a szentek képei között függött. »A kő-
müvességről« — úgy deklamáltak az ő jelenlétében — 
soha sem lehet annyi gonoszat mondani, mint a milyen 
az valójában*. Miss Vaughant, mint szentet tisztelték, kit 
Taxii bemondása szerint a kőművesek dühe elől egy ko-
lostorban Őriznek. Személyazonosságának beigazolására 
egy kétkedő püspök indítványára bizottságot nevezett ki 
a kongresszus. S minderre is a német pápás sajtó igent 
mondott! 

Ebben a hihetetlen szédelgésben még akkor senki 
sem kételkedett a pápa országában. Ha Taxii mint szimu-
lálva kívánta a pápa lábai előtt elhal, fölfedezéseinek 
hitelességéből a pápás egyház nem igen engedett volna. 
Taxiinak azonban az volt a célja és ördögi terve, hogy 
12 éven át játszott komédiáját egy hatásos végjelenettel 
játsza le, s erre a jelenetre im elérkezett az idő. Findel, 
a kőműves író alaptalan rágalmaknak deklarálta Taxii 
és Margiotta képtelen vádjait, és sokan a hiszékenyebbek 
közül is kételkedtek a sátánkultusz kolportált leleplezé- * 
seiben. A porosz páholyok Lipót Frigyes herceg útján a 
császár-királynál panaszt emeltek a centrumpárti sajtó, 
sőt még az interconfessionális »AdelsbIatt« hallatlan rágal-
mai és hazugságai miatt. Hovatovább Gruber jezsuita s 
az ultramontán sajtó egyrésze kétkedni kezdett a Margi-
otta és Vaughan-féle szédelgő leleplezésekben, újból föl-
elevenítette Vaughan-ra nézve a már Trientben is fölvetett 
személyazonossági és megbízhatósági kérdést, dr. Bataille 
és Taxiiban azonban senki egy percig sem kételkedett 
Hisz még akkoriban is így ír az ultramontán *Pelikán«: 
»A ki az ördög megjelenéseit lehetetlennek tartja, annak 
következetesen a legtöbb szentet is kell tagadnia s a 
szenttéavatást szédelgésnek kell tartania. Az Ördög megjele-
nései igen gyakoriak. Hogy a Sátánkultusza, a mi a Vaughan-
féle irat főgondolata, a legtöbb páholyban tényleg otthonos, 
szabadkőműves tekintélyek bizonyítják s bizonyítja maga 
a szent atya. Ha valakinek, úgy a szent atyának alaposan 
kellett tanulmányoznia a szabadkőművességet,, a mely 
ellen intézett encyklikája az egész világnak szól. Tudjuk, 
pedig, hogy a szent atya Margiottának kőmüvesellenes 
leleplezései alkalmából a szent Gergely-rendet adományozta, 
Vaughan Dianának pedig Parochi kardinális (fent említett) 
levelében köszönetét és áldását küldötte. Ha már most a 
szabadkőművesség legelső és legnagyobb ismerője dicsé-
rettel fogadja Margiotta és Vaughan Diana leleplezéseit, 
akkor vagy-vagy! vagy igazak azok a leleplézések, vagy 
nem. Ha nem. akkor a szent atya tudatos svindlereket 
(sic!) s elméjükben megzavarodott embereket pártfogolt!* 



S mit mondott a kath. hit és erkölcsiségnek csal-
hatatlan római orákuluma erre a vagy-vagyra? Semmit. 
Rómában egy kommissziót nevezett ki Vaughan Diana 
már Trientben is fölvetett személyazonosságának és meg-
bízhatóságának megállapítása céljából, mely 1897. január 
27-iki ismert római kétértelműséggel kimondotta, hogy 
nincsenek döntő bizonyítékok Mis Vaughan léte, megté-
rése és megbízhatósága mellett, de ellene sem. S a mi 
Rómát illeti, e kétértelmű kijelentésnél maradt minden a 
régiben. 

Akkor XIII. Leo pápa helyett Taxii Leo vette át 
a szót, s ez a skandalózus komédiának a végső jelenete. 
Folyó év április 19-ikére Vaughan Diana sajátkezű meg-
hívóival összehívta RZt cl famósus journalistákból, papok-
ból, szerzetesekből és nőkből álló kőműves gyűlést, a mely 
egy írógépnek kisorsolásával kezdődött s egy fénynyo-
matú képnek bemutatásával végződött. Híven illusztrálja 
a Taxii eddigi machinátióit. »Leo pápa »Humanum genus* 
encyklikáját feje fölött tartja s villámokat lövell minden-
felé. Jobbra tőle Mihály arkangyal, balra János a nagy 
pathmoszi apostol foglal helyet, a mint egy háromfejű 
szörnyeteg alakjában agyonzúzza a kőművesség hydrá-
ját.« Az írógép kisorsolása és a kép bemutatása köz-
ben Taxii ama hírhedt felolvasását tartotta, a melyben 
egész tervét, annak sikerét s leleplezésein'k humbug jelle-
gét már gúnynyal földerítette s a közönség mulattatására 
az egész világ előtt bemutatta. 

A csúf komédiának bemutatása rettenetes zavarba 
és dühbe hozta a klerikális sajtót. Az a Gruber jezsuita, 
ki előbb Taxii iratait »az isteni kegyelem sugarának« tar-
totta, e humbug után »élő cadavernek, alávaló semmire-
kellőnek, s erkölcsi szörnyetegnek* nevezte azt a férfit, 
ki magyarán mondva oly csúf kelepcébe juttatta a szent 
atyát s az ő jezsuita szolgahadát. > Takarót e szörnye-
tegre« — így átkozódik Gruber — »hogy emléke és te-
kintete undort ne okozzon a tisztességes embereknek.« 

Hát jól van : a feledés leple vonassék e frivol fran-
ciára, ki oly csúf játékot űzött romával s hiszékeny főpap-
jával ! De hát kérdjük, nem Leo pápa encyklikája inspi-
rálta-e e nagy szédelgőt ? Nem acceptálta-e 12 éven át 
annak legképtelenebb s legocsmányabb -leleplezéseit ? Udvari 
lapja, az ismert Civilta cattolica nem újjongott-e örömé-
ben a Taxii és Vaughan-féle leleplezések fölölt? Nem 
lélektani rejtélye az, hogy egy tanult és művelt férfi (a 
csalatkozhatatlan pápáról itt hallgatva), mint Leo, képes 
volt annyi éveken át hinni azokban az esztelen ördög-
mesékben, a melyekkel Taxii és az ő társai őt nevetsé-
gessé tenni jónak látták ? S aztán a kőművesek elleni 
határtalan fanatikus gyűlölet illik-e Krisztus földi hely-
tartójához s a szeretet vallása főpapjához? Vagy talán 
— mint Taxii véli — a pápa maga nem hitt e szédel-
gésekben, de meghagyta, hogy néptömegei benne higyje-
nek? Hisz áldásaival kisérte Vaughan képtelen leleplezé-
seit, míg a benne kétkedőket, mint p. o. Charleston 
püspököt szóra sem méltatta! 

Nem kutatjuk tovább a dolgot. Annyi azonban két-
ségtelen, hogy a Taxii-féle szédelgés mély és tanulságos 
bepillantást enged a pápaság bölcseségébe, lelkiismeretes-
ségébe, igazságérzésébe s felebaráti szeretetébe! Kétségbe 
kellene esnünk a műveltebb kath. keresztyénség értelme 
és lelkiismerete felett, ha a legközelebbi évek eseményei-
nek tapasztalatai nyomtalanul haladnának el mellette. Im 
ilyen a pápa országa s ilyenek az ö eszközei! 

Gömöri. 

N E K R O L 0 G. 

P é e h y T a m á s . 
1829—1897. 

Péchy Tamás, az államférfi és egyházfelügyelő, a 
köztiszteletben élt jó ember f. hó 17-én Kázsmárkon, 
Abauj vármegyében 68 éves korában elhunyt. 

Renne a közéletnek, politikainak és egyházinak, egyik 
tisztes alakja dőlt ki. 

Politikailag a Tisza-korszaknak volt egyik kiváló-
sága, a ki a régi balközép termőföldjéből nőtt és arányo-
san növekedett Tisza Kálmán hatalmával. Intimusa az 
ellenzéki Tisza Kálmánnak, minisztertársa a kormányférfi-
nak, majd pedig, mint a képviselőház elnöke, egyik osz-
lopa a rendszernek. De ő nem volt oly simulékony 
karakter, mint a Tisza-gárda legtöbbje, önálló nézete és 
meggyőződése volt sok dologban s ez végül régi pártfelei 
vei meghasonlásba, majd nyilt ellenségeskedésbe sodorta, 
úgy, hogy életét az ellenzéken fejezte be. 

Pályája a derék hazafi szép útja. Mint ifjú fegyver-
rel küzd a szabadságért, aztán mint az osztrák seregbe 
besorozott közlegény bűnhődik érte, a Bach-korszakban 
elvonul, a 61-iki csalóka alkotmányosság napsugaraiban 
kilép a nyilvánosságra, aztán ismét magányába vonul és 
az új alkotmányos világban alispán, képviselő, miniszter, 
házelnök, végezetül ellenzéki pártelnök s legvégül egy 
szétroppant kis pártnak az árral dacoló utolsó cölöpé. 
A fúzióval lett közmunka- és közlekedésügyi miniszter s 
ebben a kabinetben ama kevesek közé tartozott, a kik 
komolyan vették azt, hogy az új éra új nemzetibb műkö-
désre kötelez, ő magyarosította meg rendeleteivel a vas-
utak ügyvitelét s ő kezdte meg a vasutak államosítását. 
Minisztersége után csaknem tizenkét esztendeig elnöke 
volt a képviselőháznak, ebben a tisztében igazságos, kon-
ciliáns, tapintatos módjával megnyerte mindenek szerete-
tét. Később, viharos időkben elvesztette a kormánypárt, 
szimpatáját, mondják, hogy csak azért, mert jobban sze-
relte meggyőződését a pártérdeknél. De a mi elfordította 
tőle pártfeleit, talán az az ő legnagyobb dicsérete. 

Egyházi pályája olyan volt, mint kortársai közül a 
legtöbbé. Egyházának inkább a nemzeti és kulturális élete 
érdekelte. Mint felügyelője a tiszai ág. b. ev. egyházkerü-
letnek, szorgalmasan eljárt a kerületi és az egyetemes 
a gyűlésekre; kitartással küzdött a panszlávok ellen s a 
budapesti zsinat (1891—93.) elnöki székéből lelkiismere-
tesen, tapintatosan és nagy rutinnal vezette a tanácsko-
zásokat. De az egyház belső élete, élő keresztyénsége, 
valláserkölcsi hivatása, irodalmi és társadalmi tevékeny-
sége iránt kevés érdeklődést tanúsított,. Pedig politikai 
hitvallásának változtatása az új egyházpolitikai törvények-
kel esik össze, melyek létrehozása ellen Péchy teljes erővel 



küzdött. Azt tartotta, hogy azok a mi szervezetlen és 
erőtelen egyházainkra biztos veszedelmet hoznak. 

Életének külső története a következő: 
A megboldogult 1829 ben született Abaujmegyében, 

Alsó-Kázsmárkon. Iskoláit eleinte otthon Lukács Pál veze-
tésével, később Eperjssen és Sárospatakon Tompa Mihály 
vezetésével végezte. Elvégezte a jogakadémiát, 1848-ban 
Deák Ferencz minisztériumában tiszteletbeli fogalmazó 
lett. a szabadságharc -közepette azonban csakhamar be-
állott közhonvédnek. Az alig husz éves ifjú a közle-
génységtől a századosságig vitte s a fegyverletétel után 
besorozták az osztrák hadseregbe megint csak közlegény-
nek. Félesztendeig cipelte a borjút az osztrák seregben, 
aztán elbocsájtották. Azután nagyobb utat tett a külföl-
dön, tanult, szeretettel foglalkozott a természettudomá-
nyokkal, kivált a geologiával. Hogy a hazába visszatért, 
birtokára vonult s gazdálkodott, tanult 1861-ig. Az alkot-
mányos élet első napsugaraira ő is előjött magányából 
és mint megyebizottsági tag kezdett résztvenni a politikai 
életben. 1867-ben Abaujmegye első alispánjának válasz-
tották. A következő esztendőben a szikszói kerület bal-
középi programmal egyhangúlag képviselővé választotta 
s azóta folyton képviseli ezt a kerületet. Gyorsan föltűnt 
a házszabályok ismeretével, őt tartották a balközép ház-
szabály-mesterének s így predesztinálva volt már az el-
nöki székre. 

A fúzió alkalmával is tagja volt az átmeneti 
Wenckheim-kabinetnek, melynek Tisza Kálmán belügy-
minisztere volt: rája a közmunka- és közlekedésügyi tárcát 
ruházták. Majd mikor kevéssel Tisza Kálmán állott a 
kabinet élére, Pécby továbbad is tagja maradt és öt évig 
vezette minisztériumát. Az ő miniszterségéhez fűződik a 
vasutak megmagyarosításának és megváltásának érdeme, 
ő nyúlt bele először erélyes rendeleteivel abba a darázs-
fészekbe, mely a vasutak német ügyvitele volt és sikerrel 
magyarosította meg az ügykezelési nyelvet. A vasutak 
megváltását is sikerrel kezdette meg. A keleti vasút és 
északkeleti vasút föltételeit ő egyenlítette ki s az ő idejé-
ben lett jó részben az államé a tiszai vasút. .A király 
érdemei elismeréseül az elsőosztályú vaskorona-renddel, 
majd a belső titkos tanácsossággal tüntette ki. 

1880-ban, Szlávy József távoztával a képviselőház 
elnöke lett és 1892-ig vezette a Ház tanácskozásait. Igaz-
sagos, nemes biró volt. Az 1889-iki év parlamenti vihara, 
a véderő-vita, azonban megrendítette állását, mert a 
többség az ellenzékkel szemben gyöngének találta, sőt 
azzal való fraternizálással gyanúsította. Az 1892-iki válasz-
tás után Szápáry gróf akkori miniszterelnök elhozta 
helyébe Bánffy bárót és az elnök-választásnál már csak 
az ellenzék szavazott rája. Az egyházpolitikai reformok 
még jobban elidegenítették pártjától, mert a polgári házas-
ságot ellenezte s kilépvén a szabadelvű klubból, a Szápáry-
frakció elnökévé lett. Uj ellenzéki pozícióján többször 
mondott kíméletlen, maró beszédet. A Szápáry-párt föl-
bomlása után pártonkívüli állást foglalt el, s ebben maradt 
haláláig. 

Halála érzékeny veszteség a közéletre s ebben az 
egyházra is, melynek a »jó«, az »öreg« Péchy Tamás 
egyik előkelő helyére foglalta el és tisztes alakja volt. 
Béke hamvaira, áldás emlékére! 

IRODALOM. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Törté-
netéből a 69-ik füzetet kaptuk, melyben Mária Terézia 
uralkodását ismertetik a szerzők. A füzet egy műmellék-
let (Hadik András gróf tábornok) és nagyszámú szöveg-
kép díszíti. A nagybecsű könyv a Lampel-cég kiadványa 
s füzetenként 30 krért rendelhető meg (Budapest, And-
rássv-út 21. sz.) 

** Evangelische Blátter aus Ungarn lesz a címe 
annak az új havi folyóiratnak, melyet dr. Szabó Aladár 
budapesti és Jausz Vilmos soproni theologiai tanárok 
szerkesztésében f. évi október 31-én indul meg. A folyó-
irat célja a külföld tájokoztatása a magyar protestáns 
egyházak felől. Egyházaink, iskoláink s más intézmé-
nyeink múltját, a külföld ép űgv nem ismeri, mint remé-
nyeinket s egyházunk felélesztésére irányuló törekvéseinket. 
S mivel egyházi körökben nem ismernek, sőt sokszor 
félre ismernek a külföldön, a magyar nemzet iránt sincs 
meg ép protestáns nemzeteknél az a rokonszenv és biza-
lom, a melyre pedig szükségünk van már csak azért is, 
hogy mi is emelkedjünk és erősödjünk. így szól az elő-
fizetési felhívás, mely kétségkívül nagy fontosságú, úttörő 
vállalatra hívja fel úgy a hazai, mint a külföldi hitroko-
nok figyelmét. Mi is melegen ajánljuk az új lapot olva-
sóink munkás szeretetébe. Előfizetési ára egy évre egy 
korona, mely dr. Szabó Aladár theol. tanárhoz (Budapest, 
I. Varosmajor-u. 48. sz.) küldendő. 

E G Y H Á Z . 

A tolnai ev. ref. egyházmegye f. hó 14-én tar-
totta Szegszárdon évi rendes közgyűlését. A közgyűlés 
ez alkalommal lélekemelő ünnepélylyel vette kezdetét a 
szegszárdi szép templomban. 

Ez alkalommal tartotta ugyanis Csekey István egy-
házmegyénk 21 éven át volt esperese megható bucsúzóját. 
Mindnyájunk szeretetét és tiszteletét vitte magával és azon 
jó kivánatot, hogy mint »közlegény* legyen még sokáig 
ifjúi szívvel és lelkesedéssel Sionunk őrtállója. Ily érte-
lemben tolmácsolta szép szavakban mindnyájunk érzel 
meit, gondnokunk Szilassy Aladár. 

E megható Simeoni jelenet után, küldöttség hívta 
meg az új esperest, Dómok Pétert a közbizalom által 
neki ki kijelölt helyre. Eskütétele és beköszöntője után, 
melyben törhetlen hűséget és buzgó szolgálatot igért, őt 
is a gondnok üdvözölte szépen, talpraesetten. Ezután 
dr. Müller János világi tanácsbiró, Széky Géza egyházi 



aljegyző és Mathis Kálmán, Bodnár István világi aljegy-
zők eskütétele következett. Jó reménységgel nézünk mind-
nyájan ez üjonnan besorozottak működése elé. 

A tanítók eskütétele után, a város által ez évben 
is készséggel rendelkezésünkre bocsátott díszes tanács-
teremben folytattuk a gyűlés egyéb tárgyainak lebonyo-
lítását. 

Köz- és gyámpénztárunk örvendetes gyarapodást 
mutatnak, mindkettő buzgó és körültekintő tagtársak kezé-
ben van. A tanügyi bizottság jelentése is virágzó, gyara-
podó helyzetet tárt fel. A szegszárdi iskola 400 frt állam-
segélyt kapott az oly égetően szükséges harmadik tanítói 
állomás felállítására. 

Segélykérvény nem sok volt, néhány kivételével 
az első fórum meleg ajánlatával mennek feljebb. 

A számszék jelentéséből szomorúan vettük tudomá-
sul, hogy a mult évi sok elemi csapás a hátralékokat 
majd minden egyházban megkétszerezte és hogy sok egy-
ház görnyed az adósság terhe alatt. Örvendetes jelenség 
azonban, hogy mindezek dacára egyházmegyénk egész 
területén felekezetnélkülivé csak három bonyhádi baptista 
lett s a templomi esküvőt csak öt házasuló pár mulasz-
totta el. 

Törvénykezési ügy nem volt a gyűlés az nap véget 
ért. (P. J.) 

Egyházmegyei gyűlések. A k.-somogyi egyház-
megye Tamásiban tartotta ez évi közgyűlését. Lefolyásá-
ról kimerítő tudósítást kaptunk, melyet azonban térszűke 
miatt csak a jövő számban közölhetünk. — A pesti 
egyházmegye a jövő héten, szept. 29-én tartja közgyűlését 
Budapesten, előzőleg e hó 28-án szintén Budapesten 
egyházmegyei értekezlet lesz. 

A dunántúli egyházkerületi lelkészértekezlet 
szeptember hó 26-án tartja közgyűlését Pápán a követ-
kező tárgysorozattal: 1. Szűcs Dezső csajági lelkész fel-
olvasást tart egyházi társadalmi gyakorlati kérdésről. 
2' Csizmadia Lajos lepsényi lelkész »Egyházunk belső és 
külső építéséről« értekezik. 3. Demjén Márton veszprémi 
lelkész: »Ev. ref. ifjaink vallásoktatásáról és vallástani 
kézi könyveinkről* tart felolvasást. 4. Seregélyi Dezső 
misszionárius lelkész: «A ref. lelkész helyzetéről, tekin-
tettel a vallási és socialis mozgalmakra«• címen tart érte-
kezést. Egyúttal most kerül tárgyalás alá az alapszabá-
lyok készítésére kiküldött bizottság jelentése is. 

Egyházkerületi főjegyzőválasztás. A tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület csak nem tud a lemondott Tóth 
Sámuel helyére egyházi főjegyzőt választani. A f. hó 18-án 
felbontott másod ízben való szavazás sem vezetett óhaj-
tott eredményre, ellenkezőleg az a rendkívül ritka eset 
történt meg, hogy a pártok óriási mérkőzése után mind 
két jelölt egyenlő szavazattal került ki az urnából. Úgy 
Zsigmond Sándor esperes, mint Dicsöfy József debreceni 
lelkész egyenként 368 szavazatot kaptak. A szavazatbontó 
küldöttség — minthogy pár kétes, sőt később érkezett 
szavazat is van — az ügyet a kerületi közgyűlésre ter-
teszti fel, döntés végett. A harc tehát még tovább is tart, 

a mi nem volna baj, ha belé személyi és politikai motí-
vumok nem vegyülnének. (J.) 

A t iszántúli ev. ref. egyházkerület folyó évi 
őszi közgyűlését október hó 26-án és következő napjain 
tartja meg. 

A ruszti ág. hitv. ev. egyházközség 1897. évi 
szeptember hó 26 án szentelteti fel Gyurátz Ferencz 
dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi püspök által új 
tornyát és renovált templomát. Az avató beszédet Gyu-
rátz püspök az ünnepi beszédet Francz Vilmos ruszti 
lelkész, a zárbeszédet Benner Henrik soproni felső egyház-
megyei esperes tartja. 

I S K O L A . 

A kecskeméti ev. ref. főgimnáziumban Marton 
Sándor és Jenei Pál újonnan választott rendes tanárok 
szeptember 19-én tartották meg székfoglaló értekezéseiket. 
Ezt követőleg Janoó Ádám, Csuhai Imre, Ilollósy Zsig-
mond és Parragh Gedeon nyugalomba vonult és Molnár 
László működő tanárok arcképeit leplezték le a főgim-
názium tornacsarnokában. A szép iskolai ünnepélyen a 
tanuló ifjúságon kívül díszes.és nagy közönség vett részt. 

Lelkészképesítési vizsgálatok. A debreceni ev. 
ref. theol. akadémián e hó 15 — 17 napjain tartották a 
mindkét lelkészképesítési vizsgálatokat. A képesítő-bizottság 
elnöke volt Kiss Aron püspök s tagjai az érdekelt taná-
rokon kívül Szabó János, Szabó Károly, Széli Kálmán, 
Dávidházy János és Bencsik István esperesek. Első vizs-
gálatot tettek 10-en, másodikat 11-en; amazok közül 
háromnak jeles, hatnak jó, egynek kielégítő, emezek közül 
négynek jeles, ötnek jó, egynek kielégítő osztályzat adatott, 
egy pedig egy évre visszavettetett. (J.) 

A debreceni ref. egyház és a kollégium. Annak 
az irányzatnak, mely a debreceni ev. ref. egyház pres-
byteriumában uralkodik s a mely legközelebb abban nyi-
latkozott, hogy a kollégium három tanszakának képvise-
lőit kizárta kebeléből, sajnálatos következményei mutat-
koznak. Egyfelől Somogyi Pál, tanítóképezdei tanár, ki 
mint egyházi főjegyző huzamosabb idő óta példányszerű 
szorgalommal és szakavatottsággal működött, a presbyte-
rium bántó határozata felett lelkében elkeseredve állásá-
ról lemondott; másfelől pedig a rideg bánásmódra hason-
lóval felelvén a »Debreceni Prot. Lap«, bizonyosan nem 
pusztán a szerkesztő egyéni nézetének kifolyásaként egye-
nesen azt sürgeti, hogy a debreceni ref. egyháznak a kol-
légiumra századok óta gyakorolt, de semmiféle orsz. egy-
házi törvényen nem alapuló befolyását megfelelő módon 
kell redukálni. Íme így szakadozik az egyház és kollégium 
közötti kötelék kétségkívül az anyaszentegyház nagyobb 
dicsőségére (!) ( J ) 

A tiszántúli ev. ref. tanáregyesület választmá-
nya e hó 19-én Debrecenben Géresi Kálmán elnöklete 
alatt gyűlést tartott. Ez egyesület — tudvalevőleg — 
három év óta szünetel. A különböző unionális szándék 



meghiúsulása után működése megakadt s már-már azt 
hittük, hogy végfeloszlása közel van. De nem. A választ-
mány a hosszasan aluvöt föl akarja ébreszteni, még pedig 
úgy, mint a melynek elsősorban a ref. tanári közérzület 
ápolása mellett feladata leend tankönyvek létesítését és 
kiadását elősegíteni s így a kath. szellemű iskolai köny-
veket minden izében magyaros s elfogultságnélküli prot. 
szellemüekkel fölcserélni. A társulatnak módjában lesz e 
tervet megvalósítani, mert az évi tagsági díjakon felül 
már több, mint 4000 frt alaptőkével rendelkezik. A terv 
kidolgozására a választmány egy szűkebb ötös bizottsá-
got küldött ki kebeléből, mely jelentését a karácsonyi 
szünidő alatt tartandó közgyűlésen terjeszti elő. Az egy-
let nyugdíjpénztárát a befizetések arányában fogják fel-
osztani. (J.) 

GYA S Z R ÓVAT. 

f Péchy Tamás haláláról a következő gyászjelen-
tést kaptuk: A tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerület, 
nagy veszteségének fájdalmával tudatja, húsz éven át sze-
retett és érdemdús felügyelőjének nagyméltóságú Péchy 
Tamás úr, ő felsége v. b. t. tanácsosának folyó hó 17-én 
este történt gyászos elhunytát. Pormaradványai f. hó 
21-én, kedden, délutáni három órakor fognak Alsó-Kázs-
márkon (Abaujmegyében, vasúti és postaállomás) a sír 
nyugalmára elhelyeztetni. Állam- és egyháznagyi fényes 
múltja teszi ragyogóvá, egyházszeretete pedig, a termékeny 
élet láncolatosan nemes cselekedetei által, áldottá meg-
szentelt emlékét! Temetése f. hó 21-én impozáns módon 
folyt le Alsó-Kázsmárkon. A tiszai ev. egyházkerület 
minden egyházmegyéje és összes iskolái képviselve voltak 
s díszesebbnél díszesebb koszorúkat helyeztek a ravatalra. 
A képviselőházat dr. Berzeviczy Albert képviselte. A lel-
készek ornátusban jelentek meg. Zelenka püspök remek 
fohászával s egy alkalmi kardallal vette kezdetét a fényes 
szertartás. Majd Glauf P. egyházkerületi főjegyző méltatta 
szép beszéddel Péchvben a hazafit s az egyházfelügyelőt. 
Dr. Berzeviczy Albert a képviselőház nevében búcsúzott 
el a halottól. E fényes szónoklat után megindult a díszes 
menet a családi sírbolt felé, hol még Ujj József kázs-
márki ref. lelkész lendületes beszéde és Domány fancsali 
ev. lelkész méltatta Péchy érdemeit. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Segédlelkészek figyelmébe. A mezőtúri egyház-

ban Turgonyi Lajos lelkész mellé segédlelkész kerestetik. 
A felvételekre vonatkozólag bővebb felvilágosítást nyújt 
maga Turgonyi L. Mező-Túron. 

* A Pesti Hirlap napilapra az utolsó évnegyed 
alkalmából felhívjuk olvasóink figyelmét. A ma megjelenő 
napilapok közt a leggazdagabb tartalmú s csupa első-

rangú írók a munkatársai. Nincs ma oly lap, mely Jókai 
Mórt és Mikszáth Kálmánt rendes munkatársai közé 
sorozhatná s mellettük a politikai és szépirodalmi írók 
egész gárdáját foglalkoztatná. Nincs ma oly lap, mely 
előfizetőit annyi rendkívüli kedvezményben részeltetné; 
ilyenek: havonkinti jegyzéknapló minden előfizetőnek; 
tejes nagy képes naptár karácsonyi ajándékul, Párisi 
Divat című, gyönyörűen illusztrált heti divatlap kedvez-
ményes előfizetése. Előfizetési ára negyedévre 3 frt 50 kr. 
(egy hóra 1 frt 20 kr.), a Párisi Divattal együtt negyedévre 
4 frt 50 kr. Mutatványszámokat is lehet kérni a kiadó-
hivatalban (Budapest, V. Váci-körút 78.), hova az elő-
fizetési díjak is küldendők. 

Pályázat t anár i állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceumná! üresedés-

ben levő classica-philologiai (görög-latin) tanszékre ezen-
nel pályázat iratik ki. 

A megválasztandó tanár szaktárgyain kívül esetleg 
a magyar nyelvet is köteles tanítani. 

A rendes tanár fizetése 1000 frt és 200 frt lakbér 
havi részletekben előre kifizetve; azonkívül 50 frtnyi 
ötödéves pótlék, mely 300 frtnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában az állás helyettes tanár 
által fog betöltetni, kinek évi fizetése 800 frt. 

Pályázni kivánó ág. hitv. vagy ev. ref. tanférfiak 
kellően felszerelt folyamodványaikat, f. évi október hó 
3l-ig nyújtsák be alulírottnál. 

Késmárk, 1897. szeptember 8-án. 
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Dr. Tátray Gergely, 
a késmárki ág. hitv. ev. kerületi 

Lyceum felügyelője. 

P á l y á z a t . 

A brassói ág. h. ev. magyar egyházközség vallás-
tanítói (hitoktatói) állomására pályázat hirdettetik. 

A vallástanító (hitoktató) kötelessége lesz a brassói, 
különböző fokú nem evang. iskolába járó ág. hitv. ev. 
tanulók vallásos oktatása és a lelkésznek esetleges helyet-
tesítése; javadalma lesz: évi 600 frt és lakás. 

Pályázhatnak lelkészi képesítéssel bíró egyének. 
A kellően felszerelt pályázati kérvények az alulírt 

lelkészhez f . évi szeptember 30-ig nyújtandók be. 
Kelt Brassóban, az ág. b. ev. magyar egyháztanács-

nak 1897. auguszlus 29-én tartott üléséből. 

Skitei Mihály, 
felügyelő. 3—3 

Moór Gyula, 
lelkész. 

Az utolsó évnegyed alkalmából mindazon olva-
sóinkat, kiknek előfizetésök lejárt, bizalommal föl-
kérjük, hogy eló'fizetésöket megújítani szívesked-
jenek. 

HORNYÁNSZKY VTKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKSTlíN. 



Szerkesztőség : 
i X kerület, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kladó-hlvatal : 

Hor^iyánmky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dijak intézendők. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Klöfizetésl ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr; egész é r r e : 9 frt. 

Egyes szám ára tiO kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Az egyházi helyzet igaz képe, 

A gyermekek vallásáról szóló 1894: XXXII. 
törvénycikk eddigi hatásáról s az ehhez fűzött 
következtetésekről óhajtok egyet és mást el-
mondani. 

Előre is kijelentem, hogy nem oszthatom 
teljesen azon, igen tiszteletreméltó aggodalmakat 
ós nagy veszteségekről szóló jövendöléseket, 
melyek az e tárgyban eddig tett felszólalások-
ban ritka egyhangúsággal nyilvánultak; sőt némely 
esetben a hazai protestantismusnak megtizedel-
tetését, ha nem végpusztulását helyezték kilá-
tásba az esetben, ha a mostani törvény el nem 
töröltetik, illetőleg az 1868: LIII. törvénycikk 
12. §-a vissza nem állíttatik. 

Ellenkezőleg ón, bizonyos tekintetben előnyö-
sebbnek tartom mostani helyzetünket annál, mely 
a 12. §-nak aegise alatt egy negyedszázadon át 
fennállott. 

Vegyük azért először is a multat szemügyre, 
hogy aztán helyesen ítélhessük meg a jelent 
s reális következtetéseket tehessünk a jövőre 
nézve. 

A 12. §-ban kimondott »sexus sexum sequa-
tur« elv, mint nagyon jól tudjuk, legnagyobb 
részben írott malaszt maradt. Mi protestánsok 
megtartottuk ugyan, mert előttünk szent az ország 
szentesített törvénye; a róm. katholikusok azon-
ban palam et publice kimondták, hogy minden 
oly törvényt, mely a vegyesházasságokból szárma-
zott gyermekek egy részét az eretnekségnek 
adná, egyszerűen nem respektálnak, semmisnek 
tekintenek s annak kijátszására, titkon ós nyilván 
mindent elkövetnek. 

Es ekkópen is cselekedónek. Kivéve talán 
a Csáky-féle rendeletet (1890. február) követő 
riadalmat és az erre bekövetkezett küzdelmes 
átmeneti éveket, több mint két évtizeden át, a 
törvény ellenére is elkereszteltek és lefoglaltak 

maguknak annyi gyermeket, a mennyit az új 
törvény mellett bizonyára nem fognak nyerhetni. 

Csakhogy 1868-tól 1890-ig, illetve 1895-ig 
nem vezettek statisztikát a veszteségekről s 
Homola István lelkésztársam nem hozhatta azt 
e lapok útján a protestáns közönség tudomására. 

Ma, a ki egyházi lapot olvas, tudja, hogy 
mit vesztettünk az egész ország terüle téről ; az 
előtt a legtöbb lelkész a saját gyülekezete vesz-
teségót sem tarthatta, vagy nem tartotta eviden-
tiában. 

Azok a lelkósztársaim azonban, kik idevo-
natkozólag megfigyeléseket ós egybevetéseket 
tettek, bizonyára igazat fognak adni nekem ab-
ban, hogy veszteségünk a 12. §. mellett is volt, 
még pedig az erős r. kath. többségű helyeken 
legalább is annyi, ha nem több, mint ma a 12. §. 
nélkül van. 

Példával, statisztikával is szolgálhatok erre 
nézve. 

A kassai ev. ref. egyházban 1886-ban házas-
ságot kötött 12 pár, ós pedig : ref. vl. rk. ma. 5, 
rk. vl. ref. ma. 4, ref. vl. gk. ma. 1, ág. vl. ref. 
ma. 1, tiszta ref. pár 1. 

Ezzel szemben, ugyancsak 1886-ban a kassai 
római ós görög kath. templomokban 9 olyan 
vegyesházasság köttetett meg, melynél az egyik 
fél református volt. (Ref. vl. rk. ma. 5, rk. vl. 
ref. ma. 3, ref. vl. gkath, ma. 1.) Hogy ennek 
a 9 családnak összes gyermekei a római ós gör. 
kath. vallásban neveltettek, vagyis hogy ennek 
a 9 családnak törvény szerint minket illető 
felerésze ránk nézve elveszett, azt, úgy hiszem, 
nem kell külön bizonyítgatni. A római és görög 
kath. papok reverzális vagy Ígéret nélkül a ve-
gyesházasságokat nem kötötték meg, és volt 
gondjuk és módjuk rá, hogy törvény ellenére 
szerzett joguknak mindig érvényt is szerezzenek! 

Ezekkel az adatokkal állítsuk szembe az új 
rend legelső évének (1895. októb. 1. — 1896. 
szept. 30.) ugyancsak a kassai ev. ref. egyházra 



vonatkozó adatait. Ez idő alatt (mint azt e lap 
tavalyi évfolyamának 696—697. lapjain már kö-
zöltem is) a református templomban esküdött 
10 vegyes pár, a r. katholikusban pedig 4 ve-
gyes pár. 

Tehát 1886-ban, a 12. §. mellett elveszített 
a kassai ref. egyház 9 fél családot ; 1895/96-ban 
a 12. §. eltörlése után elveszített 4 fél családot; 
1886-ban a 12. §. megtartása biztosítva lett 
12 párnál, 1895/96-ban pedig 10 párnál. 

Ez adatok tehát azt mutatják, hogy veszte-
ségünk az új törvény utéin nem nagyobb, mini volt 
azelőtt. 

Ilyen adatokat pedig nemcsak Kassáról, 
hanem bizonyára az ország legtöbb részéből le-
het felmutatni. 

De fordítsuk az érmet a másik oldalára; 
vegyük figyelembe még azt is, hogy az új tör-
vény előtt mi nem vettünk, mert törvénytiszte-
letünknél fogva nem is vehettünk reverzálist, 
ellenben az új törvény életbelépte óta a mi ré-
szünkre is fennáll a jog és lehetőség, hogy a vegyes 
házasok összes gyermekeit saját egyházunknak biz-
tosítsuk. 

Gondolják meg tehát mindazok, a kik az új 
törvény miatt szenvedett veszteség nagysága 
miatt oly annyira panaszkodnak, sőt kétségbe-
esnek, és nagy kívánsággal kívánják visszaállí-
tani az előbbi állapotot, hogy az a 209 vegyes 
pár, melynek összes gyermekei ev. ref. egyházunk 
részére egyetlen félév alatt biztosíttattak: olyan 
nyereség, melynek elérése, sőt lehetősége az új tör-
vény előtt teljesen ki volt zárva! 

Ezért merem én azt állítani, hogy a mostani 
állapot, ezen szempontból, előnyösebb a réginél. 

A mi viszont a 209 nyereséggel szemben 
az 504 veszteséget illeti, legelőször is jegyezzük 
meg, hogy ennyi veszteségünk az új törvény 
előtt, a 12. §. mellett is volt. Ez a tény ugyan 
nem teszi kevesebbé a veszteséget, de a r ra egye-
nesen utal bennünket, hogy veszteségünkért ne 
az új törvényt okoljuk s ne tar tsuk rosszabbnak 
és vészesebbnek az új helyzetet a réginél! 

Jegyezzük meg továbbá erre az 504. ós 
209. közti különbözetből H. I. által kimutatott 
295 családnyi tiszta veszteségünkre, hogy az 
helyesen és voltaképen 147 ós Va család, vagyis 
épen felényi, mint H. I. hitte ós úgy látom, so-
kakkal el is hitette. 

Már Pokoly József egész helyesen rámuta-
tott e lap 24. számában megjelent vezércikkében 
arra, hogy »a vegyesházasságokból született gyer-
mekek számának 50% ához tar that számot min-
den vallású szülék összesége, illetőleg az egyház, 
t. i. azon házasságokból, a melyeket egyik rész-
ről hívei kötötteket. Ezért történt, hogy a folyó 

óv három első hónapjáról a mi tiszta vesztesé-
günket Homola 9'36%-ra, Pokoly 4 '14%-ra szá-
mítja. 

A két számítás közül pedig feltétlenül a 
Pokolyó a helyes. Azon családoknak, melyek 
összes gyermekeiket, az ev. ref. fél joglemondá-
sával a másik fél egyházának biztosítják, elve-
szítjük azt a felét, mely a 12. §. szerint minket 
illetne meg; viszont azon családoknak, melyek 
összes gyermekeiket a nem református fél jog-
lemondásával ev. református egyházunknak biz-
tosítják, megnyerjük azt a felét, mely a 12. §. 
szerint a másik egyházat illetné meg. A folyó 
év első felében tehát elveszítettünk vagyis 
252 családot, nyertünk ~ vagyis 104 és V* csa-
ládot, tiszta veszteségünk tehát, ismétlem, nem 
295 család, hanem ópen felényi, vagyis 147 ós 
fél csalácl. 

Hát bizony ez is nagy, ez is fájdalmas vesz-
teség ; meg is tennénk ellene mindent, a mit 
csak lehet. De alig tehetünk ellene valamit. 
Nagyon a szeg fejére ütött főt. Antal Gábor 
dunántúli püspök úr, midőn e tekintetben leg-
közelebbi püspöki jelentése folyamán, így nyilat-
kozott : 

»Csak önmagunkat áltatnánk, ha azt remény-
lenónk, hogy bármiféle evangélizáció, valláserő-
sítós és lelkigondozás folytán azon helyzetbe 
jövünk, hogy e téren most, vagy jövőben kiáll-
hat juk a versenyt róm. kath. vallású atyánkfiai-
val. Mert ha nem tekintjük is azon előnyöket, 
a melyek a nagy egyházi vagyonban, a patroná-
tusi intézmény folytán a kevesebb adózásban az 
ő részükön vannak; erkölcsi ós hittani tekintet-
ben sem állanak rendelkezésünkre azon eszkö-
zök; vagy ha állanak is, tiltja azoknak haszná-
latát egyházunk szelleme és hittana, a melyeket 
ők a reverzálisok szerzése céljából alkalmazásba 
vesznek és vehetnek«. 

Ne reméljük azért, hogy a legközelebbi fél-
évben szenvedett veszteségünket jövőben nagyobb 
arányban csökkenthetjük; még kevésbbó reméljük, 
hogy azt valaha teljesen megszüntethetjük, mert 
az ilyen reménység csakugyan megszégyenítene 
bennünket ; hanem igenis, vessünk számot komo-
lyan a helyzettel, vizsgáljuk ós ítéljük meg azt 
elfogulatlanul; tegyük meg mindazt, a mit e te-
kintetben megtenni módunkban ós kötelességünk-
ben áll; lehetetlent azonban ne várjunk és ne 
kívánjunk; a jövővel pedig se magunkat, se má-
sokat ne rémítsünk. 

A hazai két protestáns egyház jövője ós 
fejlődése, a mint nem lett veszélyeztetve az 1895. 
előtti veszteségekkel, épen úgy nincs ós nem 
lehet veszélyeztetve a mostani és jövendőbeli 
veszteségekkel sem. 



Egykor nem szerződésekkel, de gályákkal, 
puskatussal, börtönnel ritkították sora inkat ; nem 
148, de 14,800 családot raboltak el tőlünk rö-
vid idő alatt, s íme Isten kegyelméből mégis 
megmaradtunk, haladtunk, sőt több tekintetben 
erősödtünk és gyarapodtunk is! 

Nec porfcae inferi p raeva lebunt ! 
Révész Kálmán. 

T Á R C A . 
A prédikáció németországi történetéből. 

Az emberi erkölcsök története és fejlődése, mint egy 
tükörben látja meg magát az egyházi beszéd irodalmában, 
az egyház oktatói hivatásának ezen leghathatósabb orgánu-
mában. Ha az emberi művelődés történetében e morál-
kritikai szempontok egyszer fontosságukat megillető helyre 
emelkednek, akkor ebben a rendszerben a kutatás nem-
nélkülözheti azokat az adatokat, melyeket egy kor erköl-
csi felfogására, társadalmi világnézletére. erényeire és ki-
növéseire, törekvéseire, küzdelmeire nézve az erkölcsi eszme 
kialakulásában magok az egyházi beszédek nyújtanak. 

Ebben az irányban tesz előre egy lépést a népek 
kultúrájának erkölcs-filozófiai szempontból való vizsgálata 
során Rudeck: »Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit 
in Deutschland* (Jena 1897.) című munkája, melynek 
egyik fejezete a német egyházszónoklat mult századi em-
lékeiből meríti fölöttébb érdekes anyagát s ezen a téren 
utat tör egy eddig alig méltatott egyháztörténelmi for-
ráshoz. 

A középkor egyházi szónokai jellemzésére nem kisebb 
tekintélyű tanúság áll előttünk mint Luther, a ki mint 
tudjuk nem egyszer gáncsolja azt az enyelgő hangot, mely-
lyel némely népszerű lelkész szokta kezdeni prédikációit 
a középkorban. »Nevetséges exordium, kezdet és captatio 
benevolentiae volt — úgymond — mikor a bevezetésben 
fel kellett vidítni a hallgatókat, hogy azután szivesen hall-
gassák, a mit prédikálnak«. Tovább meg így jellemzi 
az ez időbeli német egyházi szónoklást, a mikor elbeszéli, 
hogyan prédikáltak a pápista időben, milyen taglejtéseket 
használtak, miféle tárgyakat vettek alapul: »Fleck a pré-
dikációit kurjantással, kiabálással kezdette, Muntzer ének-
léssel: »elment a paraszt az erdőbe«. Dietrich pedig: teg-
nap mind be voltunk kapva. Azt beszélték egy papról, 
hogy prédikációjához ezt a textust kellett volna vennie: 
Inter natos mulierum quod ipsi dicunt non est verum s 
ezt így magyarázta: »Alapul vett latin szavaim németül 
így hangzanak: »atyám kezeidbe ajánlom lelkemet«. De. 
mondja Luther, akkor minden ment, mert idő volt a tré-
fálkozásra, most azonban ideje komolynak lenni. 

A hanyatló középkor leghírnevesebb német egyház-
szónoka kétségkívül Geller von Kaisersberg (1445—1510.). 
Strassburgban ez az ékesszólású ember oly hírnévnek ör-
vendett, hogy tiszteletére emelték a gyönyörű münsleri 

kathedrát. Számos egyházi szónok igyekezett nyomába 
lépni, de egy sem érte el. Könnyűség és felfoghatóság 
dolgában a szöveg magyarázatában, annak gazdag tár-
gyalása, az erkölcsi tisztaság, az előadás egyszerűsége, 
népiessége és kedvessége tekintetében beszédeinek nem 
volt párjok. És mégis sokak ítélete szerint e beszédeket 
is, melyek közül a legbátrabbakat 1498-ban Strassburgban 
Brant Sebestyén »Narrenschiff«-je fölött tartotta, igen gyak-
ran túlságosan köznapi s a szószék méltóságát lealázó 
beszédek és hasonlatok torzították el. 

így sülyedt le a szószék erkölcsi magaslata a pré-
dikációi mesék színvonalára, mely kifejezés alatt a közép-
korban kisebb-nagyobb elbeszéléseket, legendákat, mondá-
kat, példázatokat értettek, úgy vallási, mint világias tar-
talommal, melyek az erkölcsi megérzékítés céljaira 
óhajtottak szolgálni. Hasonlóak, de kissé vidámabb jelle-
gűek voltak a húsvéti mesék, melyeket húsvét hétfőjén 
szoktak volt a prédikációba beleszőni.^ Ezeknek kiválasz-
tása azonban nem mindig volt szerencsés, sok otromba-
ságot és visszataszítót tartalmaztak, habár mély értelmök, 
igazi erkölcsiségük és tiszta életbölcsességök kételyen felül 
áll. A populáris előadás igazi mestere a XVII. század híres 
bécsi udvari papja, Ábrahám a Santa clata (1644—1709.) 
Semmi durvaságtól vissza nem riad, merész kézzel nyul 
a legkényesebb tárgyakhoz is, de modora bizonyára ere-
deti, ötletei genialisok, humora kiapadhatatlan, ép úgy 
mint olvasottsága is. A »Wunderwúrdiges, ganz neu 
ausgehecktes Narren-Nest, oder Curieuse Officin und 
Werkstatt mancherlei Narren und Nárrinnen« című 
1707-ben. három részben megjelent gyűjteménye juvenáli 
erővel ostorozza a kor ferdeségeit, az asszonyi jellem 
gyarlóságait, az erkölcstelenséget, cifrálkodást, fényűzést, 
hiúságot. Nyelvezete a legragyogóbb színekkel ékes, a fön-
séges pathosztól az enyelgő tréfáig s az emberi szív leg-
rejtettebb titkainak élesszemű olvasója. 

»Allj meg, állj meg, babyloni kisasszony — így 
szólítja meg a pipere bolondját — mondd ki vagy, hogy 
úgy körül vagy véve bíborszínű köpenynyel, hogy úgy 
fel vagy cifrázva aranynyal és kincsekkel s hogy arany-
serleget hordasz kezedben. Pohárnok-e az apád? Ezüst-
mosónő-e az anyád, hogy olyan drágán, szépen, dí-
szesen öltöztetnek? A Hujjki báró nemzetségből szár-
mazol-e, hogy annak címereit viseled ? Paraszt süvölvény, 
öltözködj falusi módra. Főtiszt, igazgató, kormányzó-e az 
apád, hogy poharadból mint a tintatartóból írva, az írás-
ból vagy paraszt-nyuzásból úgy öltöztet téged, mint egy 
főrangú dámát? Ügyvéd az apád? vagy álnok keresztyén, 
a ki igazságtalan periratokat fogalmaz s a vesztegetés, 
a tányérnyalás útján annyit harácsolt össze, hogy téged 
gróülag öltöztethet ? Lehet, hogy apád egy ágról szakadt 
diákocska, preceptorságra segítve, a kinek a szerencse 
inkább kedvezett, mint az igazság, kevés 'jogot hallgatott 
s végre egy doktor gazdag leányát vette el, mellesleg jó föl-
diéi vannak, kik egyik irnokságból másikba protegálták, 
egyik joggyakorlatból a másikba segítették s végre álnok 
nyelvhadaróvá tették, a ki mindenféle feleken élődik, a 
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kiket kés nélkül nvúz meg. Lehet, hogy városi, vidéki 
vagy kormányszéki Írnokká lett. Öltöztethet, neveltethet, 
tarthat-e azért úgy, mint egy született gróf kisasszonyt? 
Kell-e azért téged, irnok-leányt, mindenkinek kisasszony-
nak titulálni, nehogy megharagudjék anyád az irnok asz-
szonyság ? Lehet. De hallgasd meg szent Chrysostomust 
lib. de virgin. a 62. »Mulier si formosa est nimius ornatus 
ejus venustatem obscurat; si deformis, eo turpiorem 
reddit ornatus; deformitás ejus semper emicat et apparet 
ut Spectatores . . . Mulierem videant et ornatum emirentur*. 
Ha egy asszony szép, úgy elhomályosítja a túlságos ruha-
dísz ; ha rút, annál ocsmányabbá teszi a cifraság, mert 
a rútság mindig kiüti magát és előtűnik, úgy hogy az 
ilyen asszonyt a nézők kinevetik, ruháját megbámulják. 
Hi, hi, hi! nézd csak az irnok vagy jogász lányát, hogy 
öltözködik a bolond! Németalföldi csipkék, francia szala-
gok, külföldi ruhák. Ember! Ember! 

Hazád szokását kövessed, 
Idegen módit megvessed. 

Mert úgy látszik, hogy az idegen ruha viselete inge-
relte Istent haragra, mikor így szól Sophonica Gap. I. 
Visitabo et super omnes cpii induti sunt veste peregrina. 
Meglátogatom mindazokat, kik idegen ruhákba öltözköd-
nek. Olyan háborodott vagy, hogy mindennek idegennek 
kell rajtad lenni? Kivagy te? Sáros pocsolya vagy, mert 
azt mondotta Socrates: »Mulier speciosa et pulchra tem-
plum est super cloacam aedificatum*. Laert. de vit. et 
mort Philosoph. Egy bájos és szép asszony pocsolya fölé 
épített templom. Ki imádná a sarat Isten helyett? Csak 
egy bolond tehetné. 

Hasonló bolondok voltak a korinthusi nők, kik nem-
csak a cicomának, de Venus szolgálatának is hódoltak, 
úgy annyira, hogy naponta ezer szüzet áldoztak templo-
mukban Yenus tiszteletére, s erről azt hitték, hogy ez 
istenfélelem. Ezért szemérmetlenek voltak, s hogy k . . . . 
fiaikat szerelemre ingereljék, fedetlen fővel, meztelen arccal 
nyitott szemekkel lépdeltek, hogy szép termetöket muto-
gassák. Cornel. a Lapidein 1. cap. 11: Nem bolondok 
ezek? S neked olyan öltönyöd van, mely nem csupán 
arcodat hagyja merészen fedetlen, de két kebledet is, 
mint az átkozott Gilboe hegyeket leleplezed, s mint két 
dudát kötőkkel és pólyákkal kényszeríted magasra, s úgy 
mutogatod mint a hogy a zöldséges piacon a kofák a ká-
posztafőket, melyeket, ha elrothadnak, a sertések elé vet-
nek. Igen, ilyenek a te ruháid, a módis ruhák, a módis 
szokások. Ilyen szokás ostobaság. Óh cifraság bolondja! 

Ki vagy te szépen öltözött babyloni asszony ? 
Augusztus császár megmondja neked: -»Vestibus insignis 
ac móllis, superbiae vexdlum, nidusque Juxuriae est*. 
Svet. in Aug. cap. 73. A szép puha öltöny a kevélység 
lobogója s a bujaság fészke. E lobogó alatt toborzasz te 
feslett ifjakat, rossz fiakat, vak Yenus-fiakat, romlott 
gyermekeket, Venus'gyermekeket, kik nem képesek mes-
terséget tanulni, inkább keresik szerencséjüket a táborban. 
Ebben a fészekben nevekednek a madarak, a bujaság 

csalogató madarai. Te is a templomokba szaladgálsz ezzel 
a madárfészekkel, ilyen Venus-lobogókkal. Mit akarsz a 
templomokban? Nem féled szent Antalt, florenci érseket, 
a ki városa templomaiból minden nőt kikergetett, a ki 
szemérmetlen céda mezbe volt öltözve, mert őket az ördög 
eszközeinek tekintette, a lelkek elvesztésére. In vita ejus 
Surius tom. 3. Otthon főkötőben aludtál, a templomba 
magas á la mode fejdíszben jösz: otthon rövid bujjbelé-
ben jártál s a templomba bíboros palástban jösz. Otthon 
piszkos keszkenőt kötsz a nyakadra, a templomba arany-
nyal kivarrt mantillban jösz, micsoda botorság ez? Tudnod 
kell mit mondott szent Ambrosius exhort ad Virgin: 
Quanto foemina hominibus splendidior videtur, tanlo magis 
despicitur a Dco. Minél cifrábbnak látszik egy nő az 
emberek előtt, annál megvetettebb Isten előtt. 

Erről szól az Ecclesiasticus, Cap. XIX. Amictus 
corporis et risus dentium et ingressus hominis, enuntiant 
de eo. Testének ruhája, fogainak nevetése, az ember 
járása, elárulják hogy ki ő. Most már ismernek babyloni 
asszony, ruhádból ítélve nem vagy okos, a fog azt mutatja, 
hogy eszed nem fog, járásod arra vall, hogy fonák az 
eljárásod. Tanuságul hívják szent Bernátot és öcscsét 
Andrást, a ki felcicomázott, kicsípett szűz húgához, Hum-
bilinához, a claurewalli kolostor kapujában ezt mondta: 
»Stereus involutum. Guilielmusdebona vallein vit. S. Bern. 
Ha szépen vagy öltözve, úgy feszítsz, mint egy lót . . . ű 
a ganajban, ha csinosan fel vagy piperélve, úgy vigyorí-
tod a fogadat, mint a bolond, midőn legkényesebben lé-
pegetsz, azt mondják: annak a némbernek nem sok van 
a fejében, vagy tán épen bolond ? Ita est: pipere-bolond, 
úgy vagyon*. 

Azután leírja a hatalmas ékesszólású prédikátor az 
erkölcsös és erkölcstelen asszony közti különbséget a mint 
már öltözködésében megnyilatkozik: »Egy némber, a ki 
becsületesen, szerényen öltözik, annak a ki látja, szüzies-
ségéről tesz bizonyságot; de egy nő, a ki pompában és 
fényben ékeskedik, feslettséget árul el. Mindjárt meglátszik 
ez ruhájából, gőgös járásából, ha egy nő ruháját mint egy 
farkot cipeli maga után, feje lóbál mint egy szélkakas, 
lábát úgy veti, mint egy idomított ló, csípőjét pedig úgy 
mozgatja mint egy kötéltáncos, száját csigalépcsőre húzza 
össze, szemét úgy forgatja, mint a sólyom, ilyen asszony-
ban kire ismerünk mindjárt ? 

Felelet: Poppeára, a ki Neró császár felesége volt 
s valahová csak ment és utazott, nagy csorda szamár-
kancát vitt magával. Szamárkancát? Hát nincsenek höl-
gyei ? Szamárkanca kell, hogy kisérje ? Szamárkanca kell, 
hogy szolgálja*? Szamárkancák kell, hogy komornái legye-
nek ? Azért tette ezt, írja Pl'nius, hogy tejökkel, szamár-
tejjel mosdhassék. 

A magas úrnőnek csupa szamárkanca egész kísé-
rete. Komornája szamárkanca, szobalánya, házicselédje, 
konyhalánya, lovásza szamárkanca, dajkája, pesztrája 
szamárkanca,udvar-, istálló,konyha- ház- és pincemesternője 
szamárkanca, ápolónője, kulcsárnője, kasznárnője szamár-
kanca. Csupa szamárkanca követi, mindenik a nyakán 



olyan különösen kivágott ruhát hord, hogy a fél melle 
kilátszik. Mi egyébért — mint hogy asszonya szamártej-
ben mosakodhassék. Óh, egy Istentől elrugaszkodott állat 
a szamárkanca, Istentől elrugaszkodott lelket mutat egy 
pompásan öltözött asszonyi teremtés, tanítja szent Jero-
mos un. epitaph. Paulae : »Munditia corporis atque 
vestis animae, est inmunditia.« A test és öltözet ékessége, 
a lélek éktelensége. Szamárkancák, de sőt bolondok azok, 
kik testöket cifrálgatják, lelküket ellenben bemocskolják.« 
(Folyt, köv.) Várnai Sándor. 

MISSZIÓÜGY. 
Karcolatok a külmisszió köréből. 

(Árny- és fényképek Hunanból). 

A Christian Wold (a keresztyén világ), angol lap 
hasábjain egy igen érdekes levél jelent meg a föntebbi 
cím alatt John Griffith, Hankowban (China) élő angol 
hittérítő tollából. Nevezett misszionárius, a folyó év tava-
szán, egyik kollégájával, mr. Sparhammal, ellátogatott a 
belvidéki nagy chinai tartományba, Hunanba. E levélben 
úti élményeikről számol be. Miután ama reményének ad 
kifejezést, hogy talán többen lesznek a Cristian Wold olva-
sói között, a kik érdekkel fogják levelét olvasni, így ír 
tovább: 

Útra főleg azért keltünk, hogy a Heng-csó város-
ban levő keresztyéneket meglátogassuk. Reméltük, hogy 
útunkban, többek között Csang-sa várost is megtekinthet-
jük, de csalódtunk. A Heng-csóban való szives fogadtatá-
sunkról egy pillanatig sem kétkedtünk. Mr. Archibald a 
skót nemzeti bibliaterjesztő társulat ügynöke, a mult 
évben meglátogatta azt a helyet. Igen kedvező benyomás-
sal tért onnét vissza, bár a hatóság, a kimutatott szíves-
sége dacára sem engedte, hogy ott munkálódjék. Míg 
Sziang-yingben, Sziang-tanban és egyéb helyeken sok 
kellemetlenségei voltak, addig Heng-csóban mindenfelé 
jóindulattal és tisztelettel találkozott. A mit főleg az ott 
levő convertitáknak és annak a két-három főúrnak lehet 
tulajdonítani, a kiknek barátságát a convertiták megnyer-
ték. Nem sokkal ezelőtt, hogy odaért, egy házat vettek 
azok, a melyben isteni tiszteletüket tarthatják, és ottléte 
alatt még a bibliatársulat számára is szereztek egy 
házat. Egy Szian nevü gazdag és befolyásos ember, a 
volt Cantoni kormányzónak fia szives meghívást küldött 
hozzám, hogy látogatnám meg. A szívességben annyira 
ment, hogy saját lakását felajánlotta ottani tartózkodásom 
idejére. Ilyen kilátások mellett indultunk hunáni utunkra. 

Visszaemlékezések. 
Harmadik utam volt ez Hunanba. Először 1880-ban 

és másodszor 1883-ban jártam ott. Mindkét alkalommal 
mr. Archibald-dal. És ugyancsak sok veszedelem fenyege-
tett bennünket. Első útunkban, csak alighogy kimenekül-
hettünk Sziang-tanból, Hunan legnagyobb városából. Meg-
érkezésünkkor, csónakunkból kiszállva, a partra léptünk 
és ott prédikálni, könyveket osztogatni kezdettünk. A nép 
igen csendesen viselte magát. Többen közülök, a kik már 
láttak és hallgattak engem Hankow-ban, felismertek. 
Egyszer csak egy tiszt lépett hozzánk, s arra kért ben-
nünket, hogy térjünk vissza csónakunkra, mert egy főhiva-
talnok akar velünk beszélni, ágvú-naszádján várakozik 
reánk. Visszamentünk tehát, mert más választásunk nem 

volt. A hivatalnok először is arra akart bennünket rávenni, 
hogy a partra többé ne lépjünk, nehogy bajba, veszede-
lembe keveredjünk. Majd némi huza-vona után engedélyt 
adott, sőt azt is megígérte, hogy védelmünkről gondos-
kodni fog, csak addig várjunk, míg a szükséges előkészúle 
teket megteszi. Ezalatt egymást érték a küldöncök az 
ágyúnaszádtól a Yámenbe (a városi hatóságok hivatalos 
helyiségének neve) és a Yamenből az ágyúnaszádra. Végre 
megérkezett a védelmünkre kirendelt csapat. S jól hallot-
tam, mikor egyik küldönc azt mondá a vezénylő tisztnek, 
gondja legyen rá, hogy majd, mikor minket ütnek, a 
fejünkre ne üssenek, azaz >üthetnek bennünket, a mint 
tetszik, csak meg ne öljenek«. Már épen indulni akartunk, 
mikor tűzi lárma keletkezett. Egy szemközt levő templom 
udvarán raktak tüzet abból â  célból, hogy nagy csődü-
letet támaszszanak. A szalma hamar elégett, de a nép 
óriási tömegben verődött össze. Mikor a tömeg látta, 
hogy valósággal nincs tűzi veszedelem, elkezdett bennün-
ket átkozni és csúfolni. Hangosan kiabálták »üssétek az 
idegen ördögöket«, »öljétek meg az idegen ördögöket*. 
Mivel köveket is hajigáltak felénk, azért a folyam köze-
pére eveztünk és ott horgonyt vetettünk. Visszavonultunk 
csónakunk belsejébe és reméltük, hogy a tömeg szét fog 
oszlani és egy nyugodt éjszakát fogunk tölteni Sziang-
tanban. De nem úgy lett. Alig telt el néhány perc, rette-
netes zsivaj ütötte meg fülünket. A mint kinéztünk, nagy 
rémületünkre egy vaskos dsunkét láttunk felénk közeledni, 
mely tele kimondhatlan bűzös anyaggal telt edényekkel 
és lapátokkal fölfegyverkezett emberekkel. Céljukat könnyű 
volt kitatálni. Edényeik tartalmát akarták hajónkba 
átönteni. Ezt a módszert találták ki a humani tudósok 
és nemesek a gyűlölt idegenek távoltartására. E fegyver 
ellen nem lehet harcolni. Hamar fölszedtük a horgonyt 
és oly gyorsan elvitorláztunk, a mily gyorsan csak fujt 
a szél. 

Második útunkban is keserű tapasztalatokat szereztünk 
Yoh-csóban és Lung-yangban. Minden jól ment, míg Hupek 
tartományban utaztunk. De a mint Hunan határát átlép-
tük, nagy változást észleltünk. Yoh-csóba való megérkez-
tünkkor mindjárt észrevettük, hogy egészen más világba 
jutottunk, másféle néppel van dolgunk, mint Hupekben. 
Külvárosokban még minden nagyobb baj nélkül prédikál-
hattunk és árulhattuk könyveinket. De a mint a belvárosba 
léptünk sűrűn hangzott a kiabálás: üssétek, öljétek meg. 
S az ütések csakugyan gyorsan hullottak reánk, azért 
sietve visszavonultunk. Másnapra Lung-yangba érkeztünk. 

E helyen történetesen egy római katholikus pap 
időzött. Chang-tehből jött vissza, egy házat akart itt venni 
a misszió számára, de nem sikerült neki. Csónakjával a 
folyó túlsó partján kötött ki és ki sem lépett belőle az 
alatt a hét-nyolc nap alatt, a mit Lung-yangban töltött. 
A város népe se Őt nem látta, sem pedig ő azokat. Mind-
azonáltal úgy látszik, a városi hatóság és a nemesség 
fejébe vette, hogy náluk kísérletet teend a letelepedésre, 
azért elhatározták, hogy meleg fogadtatásban részesíten-
dik, a mint a partra lép. Mondhatom, se előzőleg nem 
tudtunk dolgairól semmit se, sem pedig Lung-yangban való 
rövid tartózkodásunk alatt nem érintkeztünk vele. Másnap 
reggel korán a partra mentünk és hozzá fogtunk a dol-
gunkhoz : prédikáltunk és könyveket osztogattunk. Egy 
ideig minden szép csendesen ment. Már-már azt hittem, 
e város népénél békésebb nép nincs is. De alig léptünk 
be a belvárosba egy ember jelent meg hosszú piros papír 
tekercscsel, melyet szétgöngyölítve mindjárt a kapu mel-
lett a falra ragasztott. Egy felhívás volt az a néphez, hogy 
keljen fel egy tömegben és űzze ki a városból az idegen 
barbárokat. Én jónak láttam ügyet se vetni az egészre 



s dolgom után mentem. Csakhamar egy másik jött egy 
csomó falragaszt hozván. Szemem előtt hadonázott velők 
és azt követelte, hogy rögtön távozzam a városból. Majd 
a kabátomat ragadta meg s úgy akart kitaszigálni. Töb-
ben meg nr. Archibaldot támadták meg. Ez alatt pedig 
nagy tömeg kezdett körülöttünk összecsoportosulni. A 
tömeg percről-percre fenyegetőbben viselte magát. Nem 
volt mást, tennünk mint a város első hivatalnokát felkeres-
nünk. A tömeg közt levő gyermeke segélyével iparkodtunk 
a Yament föltalálni. A felnőttek részint félelemből, részint 
dacból nem akarták megmondani merre menjünk. A Yamenbe 
először nem akartak beereszteni bennünket. Mikor pedig 
nagy nehezen bejutottunk, arra akartak bennünket rávenni, 
hogy távozzunk, mert a polgármester nincs otthon s csak 
egy-két nap múlva jő haza. >Jól van — feleltem én 
— adjatok hát szobát és készítsetek számunkra ágyat, 
mert addig innét el nem megyünk, míg vele nem beszél-
tünk*. Hosszú várakozás és az alsóbbrendű hivatalnokok 
hiábavaló akadékoskodása után végre is a nagy ember 
elé vezettek bennünket. Lassanként megértette, hogy a 
katholikus pappal semmiféle összeköttetésben nem vagyunk 
és a városban nem akarunk letelepedni. Mikor minden 
világossá lett előtte tévedését mulatságosnak találta és 
hajlandónak mutatkozott néhány napi tartózkodásra enge-
délyt adni. A rendőröket előhívatta és megmagyarázta 
nekik látogatásunk célját és megbízta őket, hogy őrköd-
jenek fölöttünk. A rendőrökben, a mint megjelentek, azon-
nal felismertük azokat az embereket, a kik az utczán 
bántalmaztak bennünket. Hogyan — mondtam neki — 
épen ezek a rendőrök bántak velünk rosszul. Ezek tüzel-
ték a népet. Ezek hordták körül és aggatták ki a falra-
gaszokat. Egészen világos előttem, hogy a mai látogatást itt, 
e hivatalban készítették elő és ezek az emberek az ön 
parancsa szerint cselekedtek. Meg sem kisérlette a tény 
letagadását csak azzal mentette magát, hogy mindez tudat-
lanságból történt. Ezután a nemesség két vezér embere 
után küldött. Míg elbeszélte nekik tévedését egészen vilá-
gos lett előttem, hogy ők eszetlék ki mindazt, a mi tör-
tént. Iparkodtam nékik megmagyarázni, hogy az ilyen 
dolgok mennyire aljasak, gonoszok és veszedelmesek. Ők 
pedig nem láttak benne egyebet egy fölséges tréfánál és 
kértek ne haragudjunk ért, mert nem nékünk volt szánva. 
Ez alatt az idő alatt pedig, a Yamen előtt való tér telve 
volt lármázó emberekkel. A népet sikerült nekik annyira 
feldühíteni, hogy közönséges eszközökkel le sem lehetett 
őket csillapítani'. Világos lett előttünk, hogy itt immár 
lehetetlen munkálkodnunk. Az lett most már a legfőbb 
kérdés reánk nézve, hogyan juthatunk vissza csónakunk-
hoz és hogyan távozhatunk el e helyről minden további 
bántalmazás nélkül. Kifejeztük azért azon óhajunkat, 
bogv távozni akarunk a városból és őrséget kértünk. 
Maga a főhivatalnok is érezte a helyzet komoly voltát 
és egy csapat katonáért küldött. Csak a derék emberek-
nek köszönhetjük, hogy csónakunkhoz élve eljuthattunk. 
Még az erős csapat is csak alighogy megvédhetett minket. 
Többek között egy valóságos zsiványképű fickó rohant 
rám az utcán föl is taszított volna, ha az őrök közbe 
nem lépnek. Egy vas bot volt nála, azzal akart fejbe 
ütni. Második támadását js megakadályozták. Egyik katona 
megragadta és a csatornába dobta. 

Soha sem fogom elfelejteni azt a jelenetet, mely a 
Yamen előtti téren tárult föl előttünk, a mint a belső 
kapun kiléptünk. Ezerek szorongtak ott, a kik között elég 
számmal voltak olyanok, a kiknek a legnagyobb örömük 
telt volna benne, ha kezüket vérünkbe márthatták volna. 
A sürü tömeg között a katonák és rendőrök csak nagy 
nehezen tudtak egy kis utat csinálni. Végre is a katonai 

mandarin és vitézei segélyével hajónkra juthattunk. Rög-
tön távoznunk kelle, mert csak egy kis késedelmezés után 
is megtámadták volna hajónkat. A katholikus pap pedig 
meghallván a belvárosban történteket rögtön eltávozott. 

China legnagyobb taván. 
E harmadik ^utamon is szereztem néhány különös 

tapasztalatot, a melyekről majd elébb szólani fogok. 
Kedvező széllel indultunk el március 22-én. És ez 

a szél Heng-csó-ig hajtotta csónakunkat. Csang-saba április 
7-én, Heng-csóba 15-én érkeztünk meg. Ez idő alatt 
460 angol mérföldet hajóztunk. Két ízben átkeltünk Lung-
ting taván, mindkét alkalommal, egy napnál rövidebb idő 
alatt. Fö'felé való utunkban 78 mérföldet, visszafelé pedig 
majdnem száz mérföldet teltünk meg egy nap alatt. Égyik 
kikötő előtt sok száz hajót láttunk, melyeket az ellenkező 
szél visszatartott. Sokszor hónapokig kénytelenek a ked-
vező szélre várni A Lung-ting China legnagyobb tava. 
Négy nagy folyó u. m. a Sziang, Lsza, Yuen és a Li-
Hunan ömlenek bele. Az év e szakában elég nagy volt 
a vize. De mint mondják évről-évre apad a tó vize. 
Valaha 220 mérföld volt a kerülete, most jóval kisebb. 

»A hol mindenféle kilátás tetszik.« 
Hunan tartománya nagyon szép. Hunan egy jókora 

ország maga és az életre szükségesekben bővölködik. 
Területe 83 ezer négyszög (angol) mértföld, lakossága 
20 millió. China 18 tartománya közül leggazdagabb ásvá-
nyokban. hajózható vizekben és kimeríthetetlen termékeny-
ségű művelés, alá vett földekben Ásványokban való gazdag-
ságára nézve fölemlítem, hogy kőszénbányái kiterjedése 21 
ezer négyszög mérföldre van becsülve. Anglia kőszénbányái 
12 ezer, és egész Európáé pedig 20,720 négyszög mérföld. 
Kőszene jó minőségű és mindenféle fajú t. i. található: 
lignit, anthracit és bitumen kőszén. Ezen kívül a legna-
gyobb bőségben található a legjobb minőségű vas. Épület-
fákban és kövekben is bővölködik. A Yangtsze folyó alsóbb 
vidékein használt épületfát és gránitkövet mind Hunán-
ból szállítják. Vize is van elegendő. Négy főfolyója és 
ezeknek szerte ágazó számtalan mellékfolyói lehetővé 
teszik, hogy minden főbb helyére ellehet hajóval jutni. A 
vidék a melyen átmentünk igen bájos. Ugyancsak Hunanban 
van China öt szent hegységének egyike a Nan-yoth 
hegység, melynek 72 hegycsúcsa, 10 barlangja van s 
belőle 38 patak és 25 folyó ered. Mi hupeh-i misszio-
náriusok Kulingba szoktunk menni üdülni, de a jövendő 
bunani hittérítőknek nem leend szükségünk erre, mert 
ebben a tartományban találnak elég üdülő helyet. 

Tervünk vala, oly gyorsan menni Heng-csó ba a 
mint csak lehetséges és ott tölteni 10—15 napot, s vissza 
tértünkben akartuk meglátogatni a közbeeső városokat, 
Kivételt Csang-sa városával tettünk. Szerettük volna meg-
tudni, hogyan juthatnánk ide be; továbbá Cso-Han felől 
is szerettünk volna tudakozódni; végül dr. Wolfe felől 
szerettünk volna értesítést kapni. 

(Folyt, köv.) — a — s . 

B E L F Ö L D . 
A dunántúl i egyházkerület közgyűlése. 

A dunántúli ev. ref. egyházkerület szept. 27—29. 
napjain Antal Gábor püspök és Tisza Kálmán főgondnok 
elnöklete alatt Pápán tartotta meg őszi közgyűlését. A 
ker. közgyűlést megelőzően szept. 25 én a főiskolai igaz-



gatótanács tartott ülést Czike Lajos és dr. Darányi Ignác 
főiskolai gondnokok elnöklete alatt. Az igazgatótanács 
által letárgyalt ügyek úgyszólva mind előfordultak a köz-
gyűlésen is, azért erről külön tudósítást nem közlünk. Azt 
azonban érdekesnek tartjuk felemlíteni, hogy vasárnap 
az isteni tisztelet után, a melyen a szónoki teendőket 
Balla Endre csetényi lelkész igen szép sikerrel, a hallga-
tóság kétségtelen lelki épülésére végezte, főt. püspök 
urunk 17 megválasztott fiatal atyánkfiát avatta fel a szent 
szolgálatra. Ennek végeztével pedig dr. Kőrös Endre, a 
német nyelv és irodalom jeles tanára és Bencze Zsigmond 
rajztanár székfoglalókat tartottak a főgimnázium díszter-
mében, igen illusztris vendégek, a főiskolai gazgatőtanács 
és a főiskolai ifjúság jelenlétében. Ugyanez nap d. u. négy 
órakor kerületi egyházi értekezlet volt, a mi a rendelke-
zésre állott két óra alatt kitűzött munkájának felét se 
végezhetvén el, másnap reggel hét órakor folytatódott. 
De ez alkalommal se végezhette be munkáját, mert d. e. 
kilenc órakor a ker. gyűlés megnyitása miatt feloszlatta-
tott. Arról, a mit tett, részletes tudósítást adunk a jövő 
számban. 

A ker. közgyűlést szeptember 27-én reggel kilenc óra-
kor Antal Gábor püspök úr buzgó imája után Tisza K. 
főgondnok úr, annak kijelentésével, hogy kerülni akarván 
azon félreértéseket, sőt félremagyarázásokat, melyekben 
a nyilvánosság az ő gyűlést megnyitó nyilatkozatait, része-
síteni szokta, ezúttal mellőz minden enunciátiót, üdvözölve 
a közgyűlés megjelent tagjait, a gyűlést megnyitotta. 

A komáromi egyházmegyének az az inditványa, hogy 
a ft. konvent űtján kerestessék meg a magas kormány 
az iránt, hogy a vegyesházasságra lépett szülőknek szüle-
tendő gyermekeik vallási hova tartozandóságuk tárgyában 
tett egyességük az anyakönyvvezető útján közöltessenek 
az illetékes lelkészi hivatálokkal, mellőztetett, miután a 
ft. konvent ez irányban már intézkedett. A komáromi egy-
házmegye azon indítványa folytán, hogy miután az iskolai 
ügyekre vonatkozó rendeleteket a községi jegyzők vissza-
várólag közlik a lelkészi hivatalokkal, kerestessenek meg 
az illető hatóságok az iránt, hogy a rendeletek annyi pél-
dányban közöltessenek, hogy az illető iskolai hatóságok 
a rendeleteket eredeti szöveg szerint őrizhessék levéltá-
raikban : megkerestetik a vall. és közokt. úgy szintén a 
belügyi minisztérium, hogy legyenek szivesek a föntebbi 
értelemben intézkedni. 

A mezőföldi egyházmegye azon indítványa, mely 
szerint a konvent által elfogadott alapsz. III. fej. 19. §-ának 
azon rendelkezésével, mely a gyámintézeti tagok évi járu-
lékának befizetését az év végén rendeli beszolgáltatandó-
nak, teljes ellentétben levő ama végrehajtó bizottsági ren-
delkezéssel, a mely a tagsági díj befizetését nov. l-ig 
követeli, sőt azon túlra 5°/0-os késedelmi kamatot is ren-
del fizettetni, tegyen lépéseket az egyházkerület a ft. kon-
ventnél : áttétetett a kerületi pénzügyi hatósághoz véleményes 
előterjesztés végett. Ide tétetett át a b.-füredi lelkészi 
értekezletnek az az indítványa is, a mely szerint keres-
tessék meg a ft. konvent a végett, hogy »az öt egyház-
kerület bevonásával, a kölcsönös tűzkár elleni biztosítás 
életbeléptetése céljából, a szükséges előmunkálatok meg-
tétele végett, küldjön ki bizottságot és hozza be a köl-
csönös biztosítást az öt egyházkerületre kiterjedőleg*. Ez 
indítványt a fölterjesztés azzal indokolja, hogy a nyugdíj-
intézet az ez úton várható jövedelemből, habár évek multá-
val is, a lelkészi kar újabb megterheltetése nélkül, felál-
lítható lesz. 

A komáromi egyházmegye indítványozta, hogy »a 
3500 frt államsegélynek az egyházkerület közigazgatási 
szükségleteire lett fordítását tárgvazó határozatát, mint a 

mely az egyházmegyék megkérdezése nélkül hozatott, he-
lyezze hatályon kívül s az államsegélyt fordítsa végre 
eredeti céljára, t. i. a szegény egyházak segélyezésére, 
habár visszafizetés mellett adandó kamat nélküli segélyül 
is, a 3500 frtot pedig vesse ki lélekszám arányában köz-
adóul az összes egyházakra, mert így a terhek egyenlő, 
arányban lesznek viselve, míg most a kis és szegény 
egyházak rovására, a nagy és gazdag egyházak vannak 
kiméivé*. Az indítvány, mint komoly megfontolást igénylő 
kiadatik a pénzügyi bizottságnak véleménytzés végett; 
ez pedig kiadta a gazdasági tanácsnak úgy ezen, mint 
a pótindítványt, a mely szerint a tűzkár-alap csatoltassék 
a ker. központi alaphoz, hogy ez által az államsegély egé-
szen fölszabadíttassék a szegény gyülekezetek részére. 

A b.-somogyi egyházmegye meghívása folytán ki-
mondotta a kerület, hogy a jövő évi őszi rendes köz-
gyűlését Somogy-Csurgón fogja megtartani, a mikor az 
ottani főgimnázium fennállásának 100 éves jubileumát 
fogja ünnepelni és egyúttal újonnan épült főgimnáziumát 
föl avatja. 

A püspöki jelentés kapcsán hálásan emlékezett meg 
a közgyűlés az elhunyt Véghely Dezső egyházkerületi vi-
lági főjegyzőről, s midőn érdemeit jegyzőkönyvében meg-
örökítette, egyúttal megbízta az egyházkerületi egyházi 
főjegyzőt életrajza elkészítésével s annak a jegyzőkönyvbe 
fölvételével. 

Nagy köszönettel és elismeréssel vette tudomásul a 
közgyűlés a főt. püspök úrnak a nagyjelontőségű slavo-
niai missziók új életre költése érdekében felmutatott fára-
dozását és a felhasználható erőknek azt az ügyes kifür-
készését, a melynek köszönhető, hogy a Dunántúli Köz-
művelődési Egylet a slavoniai missziói pontok részére 
oktatási célokra előre 600 frt állandó évi segélyt bocsá-
tott rendelkezésre. De nagy köszönettel adózott a neve-
zett egyesületnek is. 

Örömmel értesült a közgyűlés a jelentésből arról is, 
hogy ez évben is szép számmal tanúsították egyházaink 
iránt való kegyeletes áldozatkészségüket; kiváltkép Balogh 
Gábor győri és Barcza Adolf duna-almási lakosok 1000 
—1000 frtot; továbbá néhai Kálniczky Pál volt szokolai 
ev. ref. lelkész, Konta Mátyás hódmezővásárhelyi lakos, 
Karczag Béla és István n.-kanizsai volt nagybérlők. 

Attól a szomorú tudattól kifolyólag, hogy az év öt 
első havában is 252 esetben lettek elígérve a vegyes-
házasságból születendő gyermekek egyházunk hátrányára 
róm. kath. egyház részére — fölhívta az egyházkerület 
az összes espereseket, hogy mind körlevélileg, mind különö-
sen egyházlátogatások alkalmával a legkomolyabban figyel-
meztessék a lelkészi kart és presbyteriumokat, hogy az 
egyháztagokat figyelmeztessék a házasságok megkötése 
előtt arra. hogy születendő gyermekeiket el ne Ígérjék; 
a lelkészeket pedig fölhívja arra, hogy úgy az ismétlő 
iskolai oktatásnál, mint az előforduló vegyes házassági 
esetekben, lelki erejük teljességével s vallásos buzgósá-
guk és meggyőződésük egész hatályával működjenek oda, 
hogy a fönt jelzett egyházromboló cselekvények pusztító 
hatása lehetőleg meggátoltassák, illetve ellensúlyoztassék. 

A Véghely D. halálával megüresedett világi főjegyzői 
és egy világi tanácsbirói állás betöltése elrendeltetett. 

A főiskolai igazgatótanács Czike L. főiskolai gond-
nok indítványára elhatározta, hogy megkeresi az egyház-
kerületet, a theol. két érdemes tanára, Kiss János és Tóth 
Dániel több mint 40 évre terjedő működésének méltó 
megünneplése végett. A nevezett két tanár azonban sok 
nyomós ok alapján kérve-kérte az egyházkerületet, hogy 
ejtse el a jubileum tervét. A ker. közgyűlés ennek folytán 
kimondotta, hogy bár nem osztja a tanár urak azon né-



zetét, mintha a kegeletnyilvánítás, megfelelő alakban, akár 
egyházunk hitelveivel, akár erkölcsi felfogásával ellen-
keznék, sőt ellenkezőleg buzdítoan hat az úgy a nevelendő 
tanuló ifjúságra, mint az életnek pályájuk kezdetén vagy 
közepén álló napszámosaira, hogy a jubileum tervét elejti 
s irántuk érzett kegyeletének, hálás elismerésének itt 
jegyzőkönyvileg ad kifejezést. 

Dr. Segesdy Ferenc főiskolai igazgatótanácsos indít-
ványára felhívta a közgyűlés az esperesi és lelkészi kart, 
hogy Írassák, illetőleg írják össze a hitfélekezetünkhöz 
tartozó egész árva és félárva szegénysorsú gyermekeket 
és a kimutatást terjesszék fel a kerületre, hogy ily módon 
a Molnár Aladár által alapított balaton-füredi szeretetházba 
besegítessenek a gyermekek. Most u. i. úgy áll a dolog, 
hogy a szeretetházba jelentkező 30—40 árva között alig 
van 1—2 református. 

A főiskola nagylelkű jóltevői emlékére öt évenkét 
tartandó ünnepély tartását rendelte el egyházkerületünk 
már 1847-ben és 1868-ban. Újból fölelevenítettvén az 
indítvány: elhatároztatott, hogy az emlékünnepély ötéven-
ként megtartandó a főiskolai tanárok és a főiskolai ifjúság 
közreműködésével, az ünnepély sorrendjét esetről-esetre 
a főiskolai tanári kar fogja megállapítani. Az első emlék-
ünnepély 1900-ban lesz. 

A főgimnázium I. osztályában a párhuzamos osztály-
nak ideiglenesen, a saját már meglevő tanerőink igénybe-
vételével történt felállítását helyeslőleg veszi tudomásul 
a közgyűlés. Hogy azonban a mostanihoz hasonló kényszer-
helyzet jövője elő ne álljon, utasítja a főgimn. tanári kart, 
hogy a fölvételeinél alkalmazkodjék a más felekezeti inté-
zetek által követett eljáráshoz s erről a taníttató szülőket 
az értesítőben közzéteendő hirdetés által kellő időben 
tájékoztassa. 

Theol. akadádémia és főiskolai közigazgatóvá meg-
választott Kis József theol. tanár. 

A kollégiumi telek mellett levő Brader-féle ház meg-
szerzésére az engedély megadatott. 

A főiskolai beruházásoknál elköltött tőkék vissza-
állítása és a további beruházások fedezhetése szempont-
jából felhatalmaztatott az elnökség, hogy a gazdasági 
tanács által nyújtott adatok alapján annuitásos kölcsönt 
vehessen fel. 

A főiskolai könyvtárnál a cédula-katalógus teljesen 
elkészült. A könyvjegyzék is nem sokára meg fog jelenni. 

A leányinternátusról szóló jelentést örömmel vette 
tudomásul a közgyűlés. 

A konfirmációi kézikönyvre hirdetett pályázatnál a 
pályadíjat Fülöp József körmendi lelkész nyerte el. 

A lelkészek minősítése megállapíttatott s érvényes 
1898. szeptember 15-ig. 

Kedden délután bírósági ülések voltak. Azistvándi-i 
ügyben a biróság azt a végzést hozta, hogy Begedy István 
b.-somogyi esperest (itstvándi-i lelkész) esperesi hivatalától 
felfüggesztette, a helyettesítésnek haladéktalan eszközlésé-
vel ; az elrendelt pótvizsgálatnak mielőbbi foganatósításá-
val az egyházkerületi számvevőket bízta meg. Szomorú 
jele az időnek, hogy olyan egyénnel kellé azt tenni az egy-
házkerületi bíróságnak, a kit kilenc év alatt kétszer, vagy 
tán háromszor is fisztelt meg bizalmával egyházmegyéje. 
A gyöngyösmelléki ügyben pótvizsgálat rendeltetett el. A 
nógrád-verőcei ügyben az egyházmegyei biróság ítélete 
helybenhagyatott. Az aszalói lelkészválasztás megerősít-
tetett, az inkei pedig megsemmisíttetett. 

A veszprémi egyházmegye gondnokává Mórocza 
Kálmán veszprémi törvényszéki biró választatott meg. 
Konventi rendes tagokká megválasztattak Czike Lajos és 
Körmendy Sándor egyházi, dr. Darányi Ignác és Konkoly 

Thege Gyula világi részről; póttagokká pedig egyházi rész-
ről Kis Gábor és Veress Ede, világi részről pedig Kon-
koly Thege Béla és Csorba Ede. Egyházkerületi és főis-
kolai pénztárnokká Kemencky Lajos, ellenőrré pedig Dal-
mady Géza választatott meg. 

Tudósító. 

Még egyszer a t iszántúli egyházkerület i 
értekezlet. 

A múltkor közölt rövid tudósítás kiegészítéséül en-
gedje meg a nagyt. Szerkesztő úr, hogy pótlólag még a 
következőket fölemlítsem. 

Balogh Ferenc theol akad. tanár egyházi alelnök 
hosszabb megnyitó beszédéből kiemelem a következőket. 
A második egyházi értekezlet (N.-Váradon) megtartása 
óta két sír domborul egyházkerületünkben, melyek két 
feledhetlen férfiúnak Lukács Ödönnek és Kovács Ferenc-
nek, értekezletünk lánglelkü elnökeinek drága porait ta-
karják. Kegyeletesen emlékezik meg ezután alelnök az 
elhunytak hervadhatlan érdemeiről. Majd így folytatja: 
Reám hárult tehát a harmadik nagy egyházi értekezlet 
megnyitása. Örömmel fogadtuk a szatmárnémeti ev. ref. 
egyháznak és e városnak meghívását, hiszen e megyéből, 
illetve e városból bontakozott ki először a sötétségből az 
evangéliumi világosság. Nagy múltú egyház ez, mit a tör-
ténelem, mint megdönthetlen tanú is fényesen igazol. De 
kérdeznék sokan: mire való ezen egyházi értekezlet? Meg-
mondom, arra, hogy új tüdőt szerezzen az ev. ref. egyház-
nak, melylyel több élenyt szívhasson fel; arra, hogy a 
templom, iskola és szószék mellé a társadalmi önkényes 
tevékenység hatalmas eszközeit csatolja, hogy az evan-
géliumi erő buzogjon teljes erővel. Nem kicsinvli a tár-
sadalom és egyház alkotó elemeit, bármily csekélyeknek 
látszassanak is ; megnyitja ez egyháztársadalmi szövetség 
is kapuját minden erő előtt, Lelkész, presbyter, világi 
elem, szegény és gazdag közreműködve munkáljanak az 
egyházi szövetség magasztos céljának előmozdítására. 
Főtörekvésünk : a vallásos és hivatását hűen betöltő pap-
jainkat segíteni; feltárván itt őszinte szívvel bajainkat, 
megmutatván fájó sebeinket együttes erővel s keresztyéni 
szeretettel keressünk e fájó sebekre gyógybalzsamot. De 
az ily találkozás áldásos is. Az egymássali érintkezésben 
van az erő, erről gyúl a láng. Minden erő az egyházból 
vegye kiindulását. Ezen anyaszentegyházért kell folyton 
dolgoznunk, mely magyar ev. ref. egyház néven — a 
nehéz harcok s anyagi küzdelmek dacára is él és min-
denhol életjelt akar magáról adni, Saját nemzeti egyházi 
erőnket kell kifejteni; nemzetközi egyház nincs. Érintet-
lenül kell átadni az ősök hitét. A presbyterekkel kell a 
a dolgok élére állani. Kálvin éber s megfigyelő szelleme 
visszaállította az anyaszentegyház élő sejtjeit a presbyte-
riumban. Nagy erő van ebben és fejlődő hatalom. A róm. 
kath. egyház szerzeteseiben csak vak haderőt talál. Építő 
szeretet hatalmas munkája nyilatkozik meg a presbyte-
riumban, a mint az egyházban, iskolaszékben, jótékony 



és művelődési intézetekben, a nőegyletek létesítésében fejti 
ki erőit s munkásságra utalt önzetlen keresztyén erényeit. 

A presbyterium a lelkészszel karöltve oldja meg 
fontos feladatát. Ámde nagy dolog presbyternek lenni, 
mert nem címet, megtiszteltetést, hanem fokozott munkás-
ságot és kötelességet jelent ez. 12—15 ezer magyaror-
szági ev. ref. presbyter hatalmas munkát végezhet, ha 
hivatásának magaslatán áll. El ne feledjük, hogy e hazafi-
ság elválaszthatlan a hittől! 

Fájdalmas hangon szól ezek után a lelkészek nehéz 
anyagi helyzetéről. Dobbanjon meg ennek tudatában a 
presbyterek szive s a lelkészek nehéz helyzetén igyekez-
zenek először is saját egyházi körükben segíteni. Istennek 
megsegítő áldását kérvén az egyházra, az értekezletre, a 
harmadik egyházkerületi értekezletet megnyitja. 

Garzó Gyula gyomai lelkész lép ezután az emel-
vényre s szabad előadásban, a történeti hűségnek meg-
felelően adja elő a diakonissza intézmény kifejlődését. 
Ajánlja, hogy a magyar ev. ref. egyház természetének 
megfelelő iutézmény létesíttessék, melynek éltető és vezető 
lelke a protestáns papné lenne. Érdekes fejtegetését öröm-
mel hallgatta az értekezlet. 

Az egyházkerületi nagy bizottság javaslatát »az egy-
házi adóról, a belhivatalnoki fizetés rendezéséről s az 
egyházfentartási alapok létesítéséről Ferenczy Gyula deb-
receni theol. akad, rendes tanár terjeszti értekezlet elé. 

A javaslat ezekben összpontosul: az egyházközség 
évi rendes szükségletének fedezésére szolgál a) a személy, 
illetve a családadó, b) a vagyon-aránylagos adó. Ez utóbbi-
nál 1-ször 50 frt államadóig 10%, 2-szor 100 frtig terjedő 
állami adónál az első 50 frtig 10%, 50—100 frtig 8%, 
3-szor 100—200 frtig terjedő állami adónál az első 50 fo-
rintig 10%, 50—100 forintig 8%, 100—200 frtig 6%, 
4-szer 200 frtnál magasabb állami adónál 200 frtig az 
előző osztályok szerint, 200 frton felül 5 % lenne a maxi-
mális egyházi adókivetés, 100 frtnál magasabb egyházi 
adó egy egyháztagra ki nem vethető. 

Az egyház rendkívüli pl. építési szükségleteit a bir-
tok szerint kivetheti,"ehhez azok is hozzájárulnak 25%-kal, 
kik nem laknak a községben, de olt fekvő birtokuk vagy 
üzletük van. 

A közalap járulékot minden egyház a maga kebelé-
ben fentebb megállapított adókulcs szerint kiveti s annak 
beszedéséről a presbyterium gondoskodik. 

A lelkészi fizetés minimuma legalább 800 frt legyen. 
Legkisebb fizetés a lélekszám arányában legalább 1600 fo-
rintig terjedjen öt ízben 100 frttal javított korpótlékkal. 
5000-nél több lelket egy lelkész nem gondozhatván, gon-
doskodjék az egyházkerület a nagyobb egyházaknak lel-
készi körökbe való beosztásáról. Káplán fizetése lakáson 
és ellátáson kívül 100—300 frt. Önállóan működő káp-
lánoknak nagyobb egyházakban 800 frt legyen a fizetése. 
Tanítók fizetése 400—700 frt és az orsz. törvényben 
megállapított korpótlék. 

Ha az egyházak ezen szükségleteik fedezésére tag-
jaikban és azok vagyonában fedezetet nem nyernének, 

a hiány az 1848: XX. t.-c. alapján az állam pénztárá-
ból fedezendő. 

A kivetett egyházi adót az egyháztagok évnegye-
denként fizetik s eszerint a lelkész és a többi belhivatal-
nokok fizetése is évnegyedenként készpénzben (és nem 
terményben) történik. 

Sürgeti az orsz. lelkészi nyugdíjintézet felállítását, 
melynek fedezésére az anya-, társ- és leánv-egyházaknál 
egyházfentartási alap létesítendő. 

Ferenczy Gyula ezen javaslatokat kellően meg-
okolván, az értekezlet azokat magáévá teszi. 

Gulyás Lajos előadó >a lelkészek praktikusabb 
képzéséről® terjeszt elő javaslatot, mely elbírálásra s a 
theol. akad. tankeretbe való beillesztésre, gyakorlati alkal-
mazásra kiadatik a debreceni theol. akad. tantestületnek. 

Gergely Károly nagy-bányai lelkész »a lelkészigond 
régi kipróbált eszközeiről* tart értekezést. Saját tapasz-
talataiból érdekesen adja elő a lelkésznek minden irányú 
fontos teendőit. A kiindulási pont a lelkésznek vallásos 
hitbuzgalma, emberszeretete, melyet már mint gyermek-
nek szivében-lelkében kell hordoznia. Ajánlja az igehir-
detésnek intenzivebbé tételét. A lelkésznek hatni kell 
mindenütt; a családok örömnapjaiban épen úgy, mint 
gyásznapjaiban, ható tevékenységgel kell építőleg hatni. 
Mindvégig érdekes s gyakorlati ismereteken s közvetlen 
tapasztalatokon nyugvó ezen fejtegetést lekötött figyelem-
mel hallgatta az értekezlet. 

Végül Tabajdy Lajos szatmári lelkész értekezett a 
nőképzésről; — ajánlja az ev. ref. tanítóképző-intézet fel-
állítását Szatmáron. Ennek létesíthetése végett kéri az 
egyházak és egyházmegyék támogatását. 

Este 8 óra volt, midőn az értekezlet végett ért. 
Közben d. u. 2 órakor 400 értekezleti tag részvété mel-
lett közebéd volt, melyen fellelkesítő toasztokban nem 
volt hiány. Este 8 órától pedig »a szatmári dalegyesület« 
rendezett sikerült dalestélyt a vendégek tiszteletére. Itt még 
egyszer találkoztak a testvérek s azon reményben oszlot-
tak szét a szélrózsa minden irányában, hogy a társas 
összejövetel és érintkezés erőt adó leend további küzdel-
meikben, s az értekezleten hangoztatott magasztos és egy-
ház megújítására célzó elvek nem maradnak hatás nélkül 
az ev. ref. egyház belső és külső erejének megújhodására. 

Turparti. 

A k.-somogyi egyházmegye közgyűlése. 
Egyházmegyénk, évi rendes közgyűlését f. szeptem-

ber hó 7-én, bírósági ülését pedig szeptember 8-án tar-
totta meg Tamásiban. 

A közgyűlés az ágost. evangélikus testvérek csinos 
és tiszta imaházában, Bocsor Lajos esperes és Kiss János 
világi tanácsbiró urak elnöklete alatt, harmóniummal ki-
sért buzgó éneklés és esperes úr szép imádságával nyit-
tatott meg; mely alkalommal sajnálattal értesültünk arról, 
hogy Jánosi szelídségű gondnokunk, Sárközy Béla úr, 
betegsége, két világi tanácsbiránk pedig egyéb fontos dol-
gaik miatt, nem vehetnek részt közügyeink intézésében. 
Lelkésztársaink s az egyházak képviselői közül is, a szo-



kottnál többen maradtak távol, és így ezen gyűlés népes 
gyűléseink közé nem számítható. 

A gyűlési tagok igazolása után, a szavazatbontó 
bizottság jelentése olvastatott fel s e szerint egyháztanács-
biróul Tury Károly kapolyi lelkész s egyházmegyei al-
jegyző, a világi tanácsbiróságra pedig dr. Kiss Ernő 
tamási-i ügyvéd úr, választattak meg a szavazatok álta-
lános többségével, a kik hivatalukat, ünnepélyes esküvel 
és a gyűlés rokonszenves üdvözlése közben azonnal el is 
foglalták. Az új tisztviselők mindketten a fiatalabb gár-
dához tartoznak és épen ezért, meg eddig is előnyösen 
ismert tehetségűk és buzgalmuk folytán is, jogos remé-
nyekkel néz az egyházmegye az ő müködésök elé. 

Az ekként szabályszerűen megalakult közgyűlésnek 
első tárgya volt: az esperesi jelentés. Nagy részletességgel 
és szokott alapossággal számol be esperes úr, a lefolyt 
egyházi év eseményeiről és a kanonika vizitáció alkal-
mával szerzett tapasztalatairól; s általában örvendetes, 
sőt helyenként valóban lélekemelő haladást konstatál a 
gyülekezetek valláserkölcsi életében. Lelkészeink és a gyü-
lekezetek élén álló presbyteriumok, megértve az új idő 
intő szavát s fokozott követelményeit, mindinkább igye-
keznek hivatásuk magaslatára emelkedni, s elevenebb és 
pezsgőbb tevékenységet fejteni ki az egyháztársadalmi 
tevékenység terén az eddiginél és az evangélium ható 
erejét bevinni a templomból a családok és egyesek éle-
tébe is. Ezen intenzivebb működésnek tulajdonítható, hogy 
a gyülekezeti béke — minden üdvös működésnek első 
feltétele — egyetlen egyházunk kivételével, a hol a lelkész-
választási mozgalom vert fel nagyobb hullámokat, sehol 
megzavarva nem lett, s hívek és hivatalnokok szép egyet-
értéssel és vállvetett buzgósággal munkálják az egyház 
és iskola virágzását; ennek, vagy legalább ennek is tu-
dandó be, hogy az egyházpolitikai törvények nem okoz-
tak még eddig számbavehetö kárt a mi vetéseinknek, s a 
felekezetnélküliség réme csupán Némedi leányegyházunk-
ban ütötte fel fejét, ott is azonban csak néhány — eddig 
sem a miénknek mondható — nazarénus családot ragad-
ván magával. Az egyházi esketést, az egész egyházmegye 
területén, csupán négy házaspár nem vette igénybe. A 
vallásos buzgóságnak és áldozatkészségnek sok szép pél-
dáit sorolja fel a jelentés, s ezek között különösen fel-
emelők Bálványos és Szóládnak — mondhatni — újjá-
születése és a templomépítés alkalmából hozott gyönyörű 
áldozataik, melyeket látva, mintha csak a szétszórt csontok 
megelevenülését és összemenését szemléltük volna! 

Jól eső örömmel hallottuk a jelentésből, hogy évről-
évre több gyülekezetünkben tartatnak — a téli hónapok-
ban — vallásos estélyek, alakultak ifjúsági énekkarok, 
s vásároltatnak bibliák vagy emléklapok a konfirmándus 
ifjúság részére. A templomlátogatás semmi kiváni valót 
nem hagy; ünneptörések is csak szórványosan fordultak 
elő. Az át- és kitértek száma a régi arányok között mo-
zog. Hitfelekezeti sérelem jelentetett be Adándról, mely 
az egyházkerületre felterjesztetett. 

Az esperesi jelentés egyes pontjainak elintézése után 
Gózon Gyula tanügyi bizottsági elnök terjesztette elő, a 
népiskolákról szóló jelentését, melynek azon része, hogy 
a jeles és jó iskolák száma, a mult évben növekedett, 
örömmel vétetett tudomásul; megütközését fejezte ki azon-
ban a gyűlés a felett, hogy egyik tehetséges tanítónk 
iskolája 18—20 tanköteles gyermekkel, mindkét félévben 
ki nem elégítő eredményt mutatott fel, miért is kimon-
datott, hogy ha az illető tanító úr a henyeség párnáját 
el nem hagyja, a fegyelmi eljárás ellene elrendeltetik. 

A tanügyi bizottság ülésének jegyzőkönyve olvas-
tatván fel ezután, annak javaslatára elhatározta a gyűlés, 

hogy a mindennapi iskolákban az összhangzatos éneklés 
tanítása, általában kötelező, s minden tanítótól elvárja 
az egyházmegye, hogy félévenként legalább 2—3 egyházi 
éneket betanítson növendékeinek. Egyes kivételes esetek-
ben esperes úr adhat felmentvényt, valamint reá és a 
körlelkészekre bízatott a tanítás ellenőrzése is. Jelentette 
továbbá a bizottság, hogy Bocsor Lajos esperesünk és 
ismert tankönyvíró, »Népiskolai hittan* és >Konfirmációi 
káté« című műveket írt és bocsátott a bizottság bírálata 
alá, azonban a rendelkezése alatt levő pár nap alatt bírá-
latával el nem készülhetvén a bizottság, annak a jövő 
évre halasztását javasolja; a mihez a gyűlés is hozzá 
járult. 

Beterjesztetett most a gyámpénztári bizottság jelen-
tése, és az 1897. évre készített kivetése. Megnyugvással 
értesültünk ebből a jelentésből, hogy a kezdetnek első éve 
bár nem minden nehézség nélkül, jelég simán folyt le s 
lelkésztársaink az orsz. gyámintézettel szemben mindnyá-
jan teljesítették kötelezettségeiket. Elhatározta e pontnál a 
közgyűlés, hogy a tagok ezentúl nov. 1-éig kötelesek lesz-
nek évi tagsági díjaikat a pénztárnokhoz beküldeni, nehogy 
a késedelmes beküldés miatt a földhitelintézettel való le-
számolásnál, — miként ez évben is történt — nehézsé-
gek merüljenek fel. Vasváry Sándor gyámintézeti pénz-
tárnok számadásainak megerősítése, jóváhagyó tudomásul 
vétetett. 

Most az egyházmegyei számszék jelentései kerültek 
szőnyegre, és tárgyaltattak le, minden nagyobb vita nél-
kül, a bizottság összes javaslatainak elfogadásával. A külön-
böző egyházmegyei pénztárak a számszék által előzetesen 
megvizsgáltatván, rendben találtattak; mégis sajnosan 
értesült a közgyűlés a jelentésből, hogy — a mi eddig 
szokatlan volt nálunk — a kamatok nem folytak be tel-
jesen s némi hátralék mutatkozik az egyes pénztáraknál. 
Erélyes intézkedés tétetett e tekintetben, hogy a régi jó 
rend fennmaradjon. A régi lelkészi gyámpénztárból 37, 
az újból 140 frtnyi osztalékot utalványozott ki a gyűlés 
egy-egy jogosított részére; míg a tanítói gyámpénztár 
csak 21 frt segélyt adhatott. 

Az egyházgondnoki számadásokat — egynek kivé-
telével — helyeseknek találta s megerősítette a számvevő-
szék, elismeréssel emelvén ki azon egyházakat, a melyek 
semminemű hátralékot nem tűrnek számadásaikban s 
örömmel jelezvén, hogy ezen egyházak száma, a nehéz 
idők dacára is, évről-évre szaporodik. A fény mellett azon-
ban árnyék is mutatkozik; 3—4 gyülekezetünk, melyekre 
az esperesi jelentés is felhívta a figyelmet, a presbyterium 
lanyhasága s kötelességmulasztása miatt már évek óta 
fuldokol a hátralékok tengerében, holott minden fillérére 
égető szükség volna mindegyiknek. A közgyűlés a vagyoni 
felelősség hangsúlyozása mellett, záros határidőt tűzött ki 
ezen egyházaknak, a hátralékok rendezésére; kilátásba 
helyezvén a hanyag presbyteriumok ellen a fegyelmi eljá-
rás alkalmazását is. 

Főtiszteletű püspök úr felhívása folytán egy nagy 
fontosságú kérdéssel foglalkozott ezután a közgyűlés, t. i. 
a lelkészi kongrua kérdésével, azon alkalomból, hogy a 
vallásügyi miniszter úr a kisebb lelkészi javadalmaknak 
600, s majd tíz év múlva 800 frtra leendő kiegészítése 
iránt, esetleg még ez év folytán, törvényjavaslatot szán-
dékozik a törvényhozás elé terjeszteni, melyre nézve, 
hogy az elkésés miatt rövidséget ne szenvedjünk, a kérdés 
tanulmányozandó és előkészítendő volna addig is, míg az 
egyházkerületi és konventi gyűlések e tárgygyal tüzetesen 
foglalkoznak. Egyházmegyénk, melynek területén alig 2—3 
rendes lelkészi javadalom szorul állami kiegészítésre, 
ezeken kívül öt leányegyházunkat jelölte ki olyanokul, a 



melyekben, mint anyagilag szegény, de egyébként expo-
nált helyeken, lelkésztanítóságok lennének, állami segélye-
zés mellett, szervezendők; s megbízta jegyzökönyvhitelesítő 
bizottságot, hogy a segélyezésre ajánlott egyházak szel-
lemi és vagyoni erejét feltüntető kimutatását és vélemé-
nyes jelentését, az egyházmegye nevében, terjeszsze fel a 
közelebbi kerületi gyűlésre. 

A túlnagy számmal beérkezett segélykérvények elin-
tézésének nehéz munkája után, kisebb házi ügyek, egyhá-
zak és egyesek kérvényei tárgyaltattak le, melyek közül 
felemlítendőnek találok egyet, már csak szokatlanságánál 
fogva is. A n.-szokolyi helyettes lelkész bepanaszolta az 
özvegy lelkésznőt, a ki ez időszerint a kegyévet élvezi, 
de mint egy leányintézet szépen dotált felügyelője, állan-
dóan a fővárosban tartózkodik, hogy a paplak üresen 
álló szobáit és padlását — a kurátor urammal egyetértve 
— haszonbérbe adta ki gabonamagtárnak; miáltal a 
papi lak profanizálva, s a helyettes lelkész, az éjjel-nappal 
járó emberek és gabonás szekerek lármája által, papi 
tanulmányai s teendőiben állandóan zavarva van. A köz-
gyűlés megütközéssel hallgatta a jogosult panaszt, s azon 
felfogásból indulva ki, hogy a lelkészi lak használata 
csupán személyhez kötött jogot képez, melylyel üzérkedni 
nem szabad, annak 15 nap alatt leendő kiüríttetését 
elrendelte. 

Élénk vitára adott alkalmat a teleki-i és a bálvá-
nyosi tanító kérelme, amaz a helyettes anyakönyvezetői, 
emez pedig a postamesteri állás elfogadhatása iránti enge-
délyért folyamodván. Többen egyáltalán perhorreskálták 
az ilynemű hivatali cumulatiókat az amúgy is eléggé 
elfoglalt tanítóknál; de a közgyűlés végre, szavazattöbb-
séggel és azon kikötéssel, hogy a tanítás elhanyagolása 
esetén az engedély azonnal vissza fog vonatni, folyamodók 
kérelmét teljesítette. 

Egyházkerületi képviselőknek magválasztván titkos 
szavazással Varjas Gábor felső-nyéki lelkész és Parragh 
Béla világi tanácsbiró urakat; s a jövő évi gyűlés helyéül 
Felső-Iregh községet tűzvén ki: a közgyűlés egy nap 
alatt véget ért. 

A másnap, szeptember 8-án tartott bírósági ülésnek 
legfontosabb és legérdekesebb tárgya volt: a hírhedt nagy-
szokolyi lelkészválasztási ügy, mely szintén egy év óta 
tartja már izgalomban a kedélyeket egyházmegye és kerü-
letszerte. A tárgyalás, számos beidézett tanú kihallgatá-
sával, fél napnál több időt vett igénybe, melynek végezté-
vel a bíróság a kifogásolt választást megerősítene s Halom 
Vinczét nagy-szokolyi rendes lelkésznek nyilvánította. 
Ezenfelül a ragy-szokolyi gondnok ellen, ki a gyülekezet 
nyugalmát és békességét, törvényellenes lazításaival leg-
inkább felzavarta, fegyelmi vizsgálatot rendelt el. Pana-
szosok felebbezni fognak a kerületi bírósághoz. 

A gyűlés d. u. három órakor, esperes úr imájával, 
rekesztetett be. 

Kálmán Gyula. 

A nyilvános adomány-gyűj tések 
megrendszabályozása. 

A m. kir. belügyminiszter által f. évi 35.100/V—b. szám alatt 
a nyilvános adománygyűjtések ellenőrzésének tágyában kibocsátott 

körrendelet, valamennyi törvényhatóságnak. 

Újabb időben mind gyakrabban fordul elő, hogy 
úgy egyesek mint testületek részint hírlapokban közzétett, 
részint postán szétküldött vagy egyéb úton terjesztett fel-
hívások, gyüjtőivek útján a közönséget valamely ember-

baráti, vagy egyéb közérdekű (pl. templom, iskolaépítés, 
emlékszobor felállítás stb. efféle) célra leendő adakozásra 
szólítják fel. 

A gyűjtésnek ezen módjai azonban igen alkalmasak 
arra, hogy a hatóságok figyelmét és ellenőrzését kikerül-
jék, minélfogva azzal könyebben is történhetik visszaélés, 
még pedig nemcsak az által, hogy a begyült összegnek 
a megjelölt célra fordítása iránt kellő biztosíték nem 
nyujtatik, hanem burkoltan, vagy néha bevallottan is, a 
törvényben tiltott, vagy államellenes célra is történnek 
gyűjtések. 

Nem lehet célom, hogy a társadalmat, mely pár-
huzamossan az állammal a reá háruló feladatok teljesí-
tésében anyagi eszközökre is utalva van, ezen eszközök 
megszerzésében korlátozzam, de mivel ép ezen feladatok 
elérésének biztosítása szempontjából, ez előfordulható 
visszaéléseket lehetőleg meggátolni az államnak köteles-
sége; a hatóságokat e téren is megillető felügyeleti és 
ellenőrzési jog hatályosabbá tétele végett az 1882. évi 
április hó 16-án 18.613. szám alatt kibocsátott körren-
delet érvényben hagyása mellett, a következőket rendelem: 

1. Bármily nyilvános jellegű adománygyűjtés, történ-
jék es akár a hírlapokban közzétett, akár postán szét-
küldött, akár egyéb úton terjesztett általános felhívások 
folytán, csak előleges hatósági engedély mellett szabad. 
Az engedélyt, ha a gyűjtés csak bizonyos törvényhatóság 
vagy törvényhatóságok területén szándékoltatik, az illető 
törvényhatóság vagy törvényhatóságok első tisztviselője, 
ha pedig az egész országra kiterjeszkedik, a m. kir. bel-
ügyminiszter adja meg. 

2. Az ország egyes vidékeit vagy helységeit érő 
elemi csapások vagy éhínség esetében a sújtott lakosság 
segélyezése céljából engedély nélkül is indíthatók gyűj-
tések, azonban ez a felhívás helye szerint illetékes alis-
páni vagy polgármesteri hivatalnak 15 nap alatt bejelen-
tendő, és az adományok kezelésére nézve az alábbi 
szabályok szintén megtartandók. 

3. Az engedély iránti kérvényben, valamint a fel-
hívásban legalább két erkölcsileg es vagyonikig megbízható 
személy nevezendő meg, kik a begyühndö adományok 
átvételére együttesen feljogosítvák, és kik azokért egyetem-
legesen felelősek. 

4. Ugyanezen személyek által a begyült összegekről, 
illetve tárgyakról s azok hovafordításáról pontos jegyzék 
vezetendő, s az ezekre vonatkozó okmányok a gyűjtés 
befejezte után is még legalább egy évig megőrzendőit. 

5. A közigazgatási illetékes hatóságok jogosítva 
vannak ezen jegyzéket és okmányokat bármikor belekin-
teni, a netán felmerülő kételyek eloszlatására a szám-
adóktól felvilágosítást kívánni, ezek pedig tartoznak azt 
megadni. 

6. Jogosítvák továbbá az illetékes hatóságok a gyűjtés 
befejeztével, vagy ha ez több évre terjedne, minden nap-
tári év végével a számadást mellékleteivel együtt átvizs-
gálás végett bekivánni, arra észrevételeiket megtenni, s 
ha ezek el nem oszlattatnának, a számadókat felelősségre 
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vonni, a gyűjtött pénzt vagy tárgyakat addig, míg azok-
nak hováfordítása iránt — illetékes és végérvényes — 
határozat hozatik, zár alá venni, s a további gyűjtést 
betiltani. 

7. Külföldön valamely hazai célra gyűjtött adomá-
nyok belföldön csak a m. kir. belügyminiszter engedélyé-
vel fogadhatók el. 

8. A kik ezen szabályokat meg nem tartják, a 
mennyiben súlyosabb beszámítás alá eső cselekmény nem 
forog fenn, kihágást követnek el és 100 forintig terjed-
hető pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetében megfelelő 
elzárással büntetendők, az engedély nélkül vagy külföldön 
gyűjtött pénz, vagy tárgy ezen felül elkobzandó. 

Budapesten, 1897. évi június hó 17-én. 
Perczel, s. k. 

R É G I S É G E K . 
Két okmány a m a g y a r klerikálizmus 

történetéhez. 
Az alább következő két levelet Rónay Jácint püspök 

kiadatlan irodalmi hagyatékából közöljük. Időszerűnek 
tartjuk azok bemutatását most, a mikor a katholikus 
autonomia tárgyában országszerte megindult mozgalmak 
a katholikus klerius intentióit elég világosan mutatják, 
hogy az ultramontán szellem diadalát az egész vonalon 
biztosítsák s a papi korteskedések felhasználásával a 
világi eleni érvényesülését csirájában meghiúsítsák, kom-
mentár gyanánt elég ha, visszatekintünk azon időkre, 
midőn ezelőtt tizenhárom évvel a két levél napvilágot 
látott. Ismeretes, hogy mihelyt a Tisza-kormány javaslatát 
a keresztények és zsidók közti házasságról elfogadta a 
képviselőház többsége, megindult a legtevékenyebb agitáció 
az ellenzék segélycsapatainak megnyerésére. 1884. január 
első napjaiban Simor primástól levél érkezett Pozsonyba, 
a melyben Heiller kanonok-plébánost és címzetes püs 
pököt s báró Horeeky Fererenc kanonok indigenát sza-
vazásra sürgetvén, meghívta a felsőház ülésére. Mind-
kettő magyar születésű, magyar egyházi javadalom és 
cím birtokában, de a magyar nyelvből alig értettek többet 
az »igen»-nél és »nem«-nél: Ugyanakkor Kruesz szent-
mártoni főapát következő sürgönynyel fordult Rónay Jácint 
pozsonyi préposthoz : »Remélem, meg fog jelenni a január 
12-diki szavazásra, mindnyájan várjuk«. Rónay válasza 
ugyancsak sürgöny útján ez volt: "Betegségem nem en-
gedi, hogy útra keljek«. 

Néhány nap múlva azonban már levelet írt Kruesz 
Krizosztom szentmártoni főapát, kit aggasztott Rónay tá-
volmaradása s talán a magasabb egyházi körök nehez-
telése is. A levél szóról-szóra így hangzik : 

»Nagy méltóságú Püspök Úr! 
Szeretve tisztelt Barátom JJram! 

Jelentem, hogy a várva-várt sürgöny leverőleg hatott 
rám, mert tudtam, hogy az érdekelt kar vagy kör nem 
jól fogja azt magyarázni. 

A sürgönyben nem fejezhettem azt ki, hogy Excel-
lenciád megjelenését a n. m. püspöki kar óhajtja. 

Nagyon természetes, hogy a választ közölnöm kel-
lett s akkor meggyőződhettem, hogy a meg nem jelenést 
rosszra magyarázzák. < 

Megkisértém a kellemetlen és valóban akadályozó 
betegség kétségtelen voltát bebizonyítani, de nem igen 
hitték. 

Excellenciádnak érdekében fekszik, betegségéről köze-
lebbb informálni. 

Én nem kételkedem, hogy valóban akadályozva van, 
mert nem látom be, mért ne jelenjék meg ily fontos alka-
lomra és mért tenné magát ellentétbe az összes püspöki 
karral, sőt az egyetemes egyházi szellemmel és érzülettel? 

Lesz-e alkalmam a püspöki karnak Excellenciád 
nyilatkozatát tudomására juttatni? nem tudom, de azt 
tudom, hogy erre szükség volna, miszerint a rossz véle-
mény kijavíttassék. 

A dologban az a feltűnő, hogy a görög nem egye-
sült püspökök közül sem az első, sem az utóbbi alka-
lommal egy lélek se jelent meg. Ezen absistenciát szük-
ségképen taktikának veszik s ennek folytán a »similes 
causal, similes effektus« elv szerint Excellenciád meg 
nem jelenését is oly fényben látják. 

Sokért nem adnám, ha Eceellenciád »adnivum« 
bebizonyítaná, hogy nincs igazunk. 

Magam is három medicinás üveggel járok, de meg-
jelentem, azért érzem a pillanat fontosságát. 

Kölönben azt is érzem, hogy van oly testi baj, mely 
a járás-kelést lehetetlenné teszi s mivel nem kételkedem, 
hogy Excellenciádé is olyan, részvétemet fejezem ki s 
kívánom, hogy minél előbb szabaduljon tőle. 

Holnap ismétlődik a csata; mely eredménynyel? 
azt a jó Isten tudja!, Annyi bizonyos, hogy országszerte 
nagy az izgatottság s hogy kár a dolgot a kormány részé-
ről erőszakolni. 

A hálafeliratok még mindig érkeznek a másfél 
millióra megy az aláírottak száma. 

Fogadja őszinte tiszteletem kifejezését, melylyel 
maradtam: 

Excellenciádnak Krisztusban szerető rokona, 1884. 
január 11. Kruesz Krizosztom főapát. 

íme a levélre Rónay válasza. 
>Nagyméltóságú Főapát Úr, mélyen tisztelt barátom! 
Kegyes sorai mélyen meghatottak s hálaérzettel 

küldöm a szives barátságért köszönetemet, mit azzal 
tanúsítok, hogy őszinte nyíltsággal jelzem állapotomat. 
Nem vagyok fekvő beteg, sem nyomorék, az utazás nem 
volna lehetetlen, de ki merné e téli időben ajánlani? A 
baj j lábam egyik ujjában van, melyen, mint az orvos 
állítja csonthártyagyuladás következtében már három hó 
óta nem nagy, de érzékeny nyílt seb van, mely a járást 
nehezíti s csak bő posztócipőben teszi lehetővé, mert a 
legkisebb nyomás vagy meghűlés, a mi már két ízben 
megesett, új gyuladást idéz elő. Közel öt hete, hogy a 
ház küszöbére vagyok szorítva s csak a szobában járha-
tok óvatosan s kedvezőbb idővel az udvar sima köveze-
tén, mert a zárt lég miatt folytonos főfájásban szenvedek. 
Azt tán említenem sem kellene, hogy naponta fürösztöm 
lábamat s kenőcscsel kötözgetem; míg az orvos minden 
másodnap lapissal égeti a jelentkező vadhúst, de mindezt 
csak Nagyméltóságodnak, a jó barátnak mondom el, gya-
núsítások ellen nem fogom magam védelmezni, még kevésb 
bé fordulok orvosi bizonyítványhoz. Ki nem hisz szavam-
nak, azt az oly könnyen megszerezhető orvosi jelentés 
sem fogja, meggyőzni. Négy hó múlva befejezem 70-ik 
életévemet mit várhatnék, mit kereshetnék? Ám ítéljen a 



világ szeretetlenül, törjön kíméletlenül, én saját lelkiismere-
temben föllelem a vigasztaló megnyugvást s hallgatni fogok, 
bízva a fölöttem őrködő gondviselésben. Fogadja mégegy-
szer szives barátságáért köszönetemet s tartson meg, kérem, 
szives emlékezetében. 

Rónay Jácint«. 
E levélváltáshoz Rónay Jácint naplójában még a 

következő nagy érdekű megjegyzéseket fűzi: 
»Midőn a sürgetésre első válaszomat adám s még 

akkor is, midőn a főapát levelére féleltem, Őszinte lélekkel 
mondhatom, csak betegségemre s a kétes januáriusi útra 
gondolok, nem tulajdonítva a felsőházi fegyverkezésnek 
s a remélt diadalnak jelentőséget. De később a kérdés 
bővebb tanulmányozása s az újabban felmerült kürülmé-
nyek ismerete, főleg az idegen indigenákra indított hajtó-
vadászat más irányt adott meggyőződésemnek. 

Lapozgassanak e nagyok, ha van idejök, lapozgas-
sanak hazánk leviharzott századai történetében s ott 
föllelendik, mennyire védekeztek őseik az idegenek avatko-
zása ellen az ország dolgába; föllelendik, minő hazafias 
féltékenységgel tiltakoztak a koronázási esküben az ide-
genek részvéte ellen az országtanácsban . . . És most, 
rég elavult törvények holt betűire hivatkozva, nem mondom, 
hogy általában indigenákat, a hazában lakó, bíró és adózó 
indigenák ellen nincs kifogásom, hanem oly idegeneket 
csődítettek a magyar felsőházba, kik Magyarországot nem 
ismerik, nyelvét nem értik s a hazában egy maroknyi 
földet sem birnak, tehát az ország terhei viseléséhez nem 
járulnak . . . Kinek arcán ne lobogna szégyenpír, midőn 
nagyjainkat e téren látja, mely Európa minden művelt 
országában a lehetetlenségek közé tartozik . . , De mért 
folytatnám? A pártoskodó hazafiatlanság kivívta a szegény 
diadalt; a sok pénzzel, bajjal szerzett idegen vendégek 
kétszász szóval győztek százkilencvenegy ellen!* 

Talán felesleges is minden kommentár e nagyérdekű 
és rendkívül tanulságos kijelentésekhez, a magyar klérus 
egy nagynevű tagja szájából. Ha valami még fokozná e 
nyilatkozatok jelentőségét, úgy ez az, hogy Rónay ugyan-
akkor az udvar legbensőbb köréhez tartozó egyéniség, 
a korona valódi meghittje is bizalmasa volt — r. 

IRODALOM. 
** »Az 1848/49-iki Magyar Szabadságharc Tör-

ténete* című nagy illusztrált műből most jelent meg 
a 89-ik füzet, melyben a szerző Gracza György a sza-
badságharc történetének leírását bevégezvén, a kivégzé-
sekre tér át. Ebben a füzetben az október 6-iki előtti 
vértanuk szomorú sorsát beszéli el a nála megszokott 
érdekességgel A nagy munka mint látjuk, teljesen kész, 
csak az utolsó epizódok elbeszélése van hátra. A füzet 
képei ezek: Honvéd .foglyok szállítása. Haynau tintatar-
tója, melyből a halálos ítéleteket megerősítette. Az aradi 
vértanuk börtöne, gr. Batthyány Lajos kivégzése 1849. 
október 6-án, Batthány holttestének átszállítása a ferenc-
rendiek sírboltjába. 

** >Szövétnek* lesz a neve annak az új vallásos 
néplapnak, melyet Hornyánszky Viktor kiadó indít meg 
Szivos Béla hírlapíró szerkesztésében és Zsigmond Sándor 
h.-szoboszlói lelkész és esperes főmunkatársasága mellett, 

A *Kis Tükör* pedig, mely eddig a Hornyánszky V. ki-
adásában jelent meg, jövőre Kolozsvárott dr. Kecskeméthy 
István kiadásába megy át. 

A »Szövétnek«-et, mint az előfizetési felhívás igéri, 
igaz protestáns szellem lengi át s egyik legszebb felada-
tának fogja tartani a vallásosságot, erkölcsiséget, ezen 
legfőbbb javainkat, legnagyobb erősségeinket ápolni. Ezért 
gondoskodtunk róla, hogy minél több kiváló protestáns 
egyházi férfiú közreműködését is megnyerjük. 

Mindig ismertetve lesznek a »Szövétnek«-ben a politi-
kai és országos események, még pedig tisztán a való 
igazságnak megfelelőleg, lesz gazdag hírrovat, lesznek 
érdekes elbeszélések, tanulságos ismertetések a természet 
országaiból, ismertetve lesznek a legújabb felfedezések, 
utazások. Különös gondot fordítunk a gazdálkodás minden 
ágára, kertészetre, szőlészetre, méhészetre; ezenkívül bármi 
kérdést küld be valaki, arra minden díjazás nélkül kész-
ségesen megfelelünk. 

Kép is lesz a »Szövétnek« minden számában, azon-
kívül érdekes apróságok, mulattató adomák, talányok. 

Rendesen közöljük a hiteles gabona- és jószágárakat 
is, valamint annak idején a vetések állását stb. 

Szóval igyekszünk a lapot olyanná tenni, hogy az 
az olvasó közönség minden igényét kielégíthesse s minden 
tekintetben épülésére, mulatságra lehessen. 

A lap hetenként egyszer jelenik meg s árát, terje-
delméhez képest lehető jutányosra szabtuk, nevezetesen. 

- egész évre 2 frt — kr. 
fél évre . . . . . . 1 » — » 
negyed évre . . . . — » 50 > 

Az J. sz. már f . é. szeptemberben megjelenik. 

E G Y H Á Z . 

Dunamelléki egyházkerületi közgyűlés. Egyház-
kerületünk őszi rendes közgyűlésének idejét, Nagyméltó-
ságú Főgondnok Einöktársammal egyetértőleg f. é. október 
hó 23. és kővetkező napjaira tűzvén ki, van szerencsém 
a közgyűlés minden rendű összes tagjait arra tisztelettel 
meghívni. A közgyűlés október hó 23-án d. e. 10 órakor 
fog Budapesten az ev. ref. főgimnázium nagytermében 
összeülni, a szokott módon megnyittatni s tárgyalásai meg-
kezdetni; 24-én, vasárnap, a megválasztott új rendes lel-
készek ünnepélyes felavatása lesz a Kálvin-téri templom-
ban; 25-étől kezdve naponként d. e. 9 órakor kezdetnek 
a rendes ülések; 27-én (esetleg 28-án is) d. u. 4. óra-
kor a bírósági ülések. A közgyűlést megelőző napokon 
és pedig 19-én (kedden) az első, 20 án a második lelkész-
képesítő vizsgálatok tartatnak a theologiai intézet vizsga-
termében; 2l-én és 22-én — a theologiai ülésteremben 
és a gimnáziumi nagy- és könyvtárteremben megosztva 
— a Theologiai Választmány, a Fő-, Közép- és Népis-
kolai Bizottságok és a IX-es Bizottság tartják üléseiket. 
A többi bizottságok ülései idejét a Közgyűlés fogja meg-
határozni és kitűzni. Az Egyházmegyéket s Fő- és Közép-



iskolák Igazgatótanácsait felkérem, hogy képviseletükről 
gondoskodni szíveskedjenek. Mindnyájokra Isten áldását s 
jó békességet kérve vagyok Budapest, 1897. szeptember 
hó 15-én kész szolgájok, szerető szolgatársok Szász Károly, 
püspök. 

Budapesti egyházközségünk presbyteriuma 
szeptember 28-án tartott ülésében megválasztotta világi 
képviselőjét az egyházmegye gyűlésre, György Endre sze-
mélyében; majd tudomásul vette a főgimnázium igazgató-
tanácsának elnökileg beterjesztett ama jelentését, hogy a 
nyugdíjba ment Dúzs Sándor tanár helyére óradíjas 
tanárul dr. Horváth Cyrill tanárul, az énektanárságról 
lemondott Szotyori N. Károly helyére Krausz Gusztáv 
zene- és énektanárt alkalmazták; végül tudomásul vette 
azt az elnöki előterjesztést is, hogy az egyház orgonista-
kántorává ideiglenesen szintén Krausz Gusztáv alkalmazta-
tott. Előző ülésében az egyháztanács szintén több fontos ha-
tározatot hozott. Elrendelte, hogy Rákosfalván, ottani hí-
veink lelkigondozása végett, a székesfőváros által átengedett 
egyik iskolateremben isteni tiszteletek tartassanak. Elha-
tározta, hogy a budai részeken a vallástanítók szaporítá-
sának miként eszközlése végett az egyházi és pénzügyi 
bizottság javaslatot dolgozzon ki. A VI. és VII. kerület-
beli hitíeleink számára, kiktől nagyon messze esik a 
Kálvin-téri templom, a rózsa-utcában 800 frttal szép 
tágas imatermet bérelt ki, azt bebútoroztatta, fölszerel-
tette, segédlelkészi lakással elláttatta, úgy, hogy novembe-
ren kezdve ott is rendes isteni tiszteletek tartatnak. Végül 
a Baar-János-féle nagy alapítvány háztelkei közül egynek, 
a Teréz-körúton fekvő 301 • öles házhelynek négyszög-
ölenként 465 frt 12 kr, összesen 140,000 frtért való el-
adását elhatározta s az egyházgazdasági bizottság és az 
egyházmegyei hatóság hozzájárulásának illetve jóváhagyá-
sának kieszközlését elrendelte. 

A pesti egyházmegye egyházi értekezlete szept. 
28-án tartatott meg a budapesti ref. főgimnázium könyvtár 
termében. Az ülést Szabó Aladár kenetes fohásza után 
Szánthó János esperes elnök nyitotta meg. arra kérvén 
az értekezletet, hogy az értekezleti ügyek szellemi veze-
tésére neki, ki a külső vezetést szívesen viszi továbbra 
is, alkalmas egyénben segítséget adjon. Indítványára az 
értekezlet egyhangúlag Petri Elek theol, tanárt kértek fel 
és nyerte meg erre a tisztre. Az ülés jegyzőkönyvének 
vezetésére ípedig Mádi Lajos újpesti lelkészt kérte föl. 
Ezután Haypál Benő budai lelkész tartott magvas felol-
vasást az egyházi fegyelem visszaállításáról, melyben azt 
sürgette, hogy 1. a felekezetnélküliek keresztszülőknek 
el ne fogadtassanak; s hogy 2. a felekezetnélküliek urasz-
taláboz ne bocsáttassanak; végül azt indítványozta, hogy 
kéressék fel valamelyik értekezleti tag arra, hogy a pres-
byterium egyházfegyelmi jogkörének szabatos megálla-
píthatása végett tartson jövőre felolvasást s javasoljon 
alkalmas tételeket. A tetszéssel fogadott felolvasás nyomán 
élénk eszmecsere indult, melyben részt vettek: Szabó 
Aladár, Petri Elek, Szöts Farkas, Szász Károly, Gergely 
Antal, Vörös Károly. Legélénkebb volt az eszmecsere 

felolvasó amaz állítása körül, hogy némely egyesületek 
(Evang. szövetség, Fehér- és Kék-kereszt egyesület) az 
egyházat megszakgatják. Ez állítás ellen Szabó Aladár 
kelt síkra, erőteljes beszédben mutatva rá arra, hogy meny-
nyire szükségünk van ama kifogásolt két egyesületre is, 
mert azok a nálunk is könnyen elharapódzott fajtalanság 
és részegeskedés ellen küzdenek, még pedig szép sikerrel. 
Petri, Szőts és; Szász Károly azt hangsúlyozták, hogy 
minden evangéliumi szellemű egyesületből áldás háramlik 
az egyházra, csak arra kell vigyázni, hogy az egyesületi 
munka az egyház, nevezetesen a lelkész és a presbyte-
rium közvetlen vezetése alatt folyjon. Kis gyülekezetekben 
nélkülözhető, de nagy helyeken nagyon szükséges a presby-
teriummal cooperáló egyesületek tevékenysége, már csak 
azért is, mert ezek köréből kerülnek ki az igazi buzgó és 
tevékeny presbyterek. Az értekezlet végül Szőts Farkas 
indítványára magáévá tette a felolvasó határozati javaslatát 
s egyszersmind felkérte Haypál Benő lelkészt, hogy jö-
vőre egy külön felolvasásban szabatosan formulázza és 
részletesen indokolja a presbyterium hatáskörét általában 
a belmisszió, de különösen az egyházi fegyelem körében. 
A népes értekezleten 21 lelkész, négy theologiai, két fő-
gimnáziumi tanár és két világi képviselő vett részt és 
mindvégig emelkedett szellemű eszmecsere folyt. 

A protestánsok és a revizió. A titkos és nyilt 
néppárti sajtó egy idő óta nagy gyönyörűségét találja abban, 
hogy a protestáns papságot derüre-borúra úgy tüntesse fel, 
mint revizionistát, világi vezérférfiainkat pedig, kik ennek leg-
utóbb is több helyen ellene mondottak, mint Szilágyi D. 
F.-Baranyában és Tisza Kálmán Pápán, egész kedvtelés-
sel úgy rajzolgatja, mint a kik egyházunk zömével és 
papságukkal meghasonlottak. Biztosíthatjuk a t. néppárti 
sajtót, hogy ebből sem az egyik, sem a másik nem felel 
meg a valóságnak. Papságunk jól tudja, hogy ha a nép-
pártiak valaha megcsinálják a revíziót, az a revizió nem a 
protestáns egyháznak és papságnak szolgál majd javára, 
hanem az ultramontanizmust fogja még előnyösebb helyzetbe 
juttatni s a protestantismust még nagyobb bajokba sodorni. 
Ezért az előrelátó protestáns, ha érzi is a mostani helyzet 
nyomását, revizionista nem lehet. Ezzel csak rosszabbá 
tenné helyzetét. E tekintetben teljesen egyértelemben va-
gyunk világi vezérférfiainkkal, kik nem a politikai törvény-
hozás terén csináladó revízióban, hanem igen helyesen 
abban az egyházi és erkölcsi revízióban látják bajaink 
egyik orvosszerét, melyet a ker. egyházi és valláserkölcsi élet 
természete követel, ük is, mi is tisztában vagyunk azzal, 
hogy egyházi bajokat csak egyházi eszközökkel, vallás-
erkölcsi hiányokat csak fokozott valláserkölcsi erőkifej-
téssel lehet gyógyítani, illetve pótolni. Nekünk politikai 
revizió nem kell, az egyházi és valláserkölcsi revíziót pedig 
elvégezzük magunk, néppárti assistentia nélkül. 

A pesti egyházmegye közgyűlése Szánthó János 
esperes és Teleki József gróf gondnok elnöklete alatt 
szept. "29-én Budapesten tartatott meg. Az esperes szép 
imádsága után Teleki gróf mondott rövid megnyitó beszé-
det. melyben előrebocsátván azt, hogy az úgynevezett 



egyházpolitikai törvények állami szempontból beváltak, 
különösen azt hangsúlyozta, hogy egyházi szempontból 
erős védekezésre van szükségünk, mert az új rend a fele-
kezein élkúHség és a vegyesházasság oknál mutatkozó tör-
vényes eligérlcezés révén erősen szorongatja az olyan gyü-
lekezeteinket, melyekben laza a lelki gondozás és nem 
elég intensiv a vallásos nevelés. Örömmel konstatálja, 
hogy pesti egyházmegyénkben az új rend minden nagyobb 
rázkódtatások nélkül lépett életbe. Ép azért teljességgel 
nem látja szükségét e törvények revíziójának. Csak tegye 
meg kiki a maga kötelességét az egyházi és erkölcsi véde-
kezés, éberség és gondosság tekintetében, akkor egyházunk 
az új viszonyok között is derekasan megállja a maga 
helyét. A gyűlés megalakulása rendén bejelentetett, hogy 
lelkészi aljegyzővé György László 16 szavazatával szem-
ben 17 szavazattal Mádi Lajos újpesti lelkész választa-
tott meg, ki a hivatali esküt azonnal le is tette. Az espe-
resi jelentés során Szabó Sándor üllői és Bárdy Pál 
hévizgyörki új lelkészek állásukban megerősíttettek. A 
vegyes vallású házaspárok nyilvántartására, különösen 
abból a szempontból, hogy a gyermekek az idegen val-
lásnak el ne igértessenek, a lelkészek felhívattak és uta-
síttattak arra, hogy a vegyes házasságokról pontos statisz-
tikát vezessenek; mert az új rendnek már ez a két évi 
hatása is meggyőzhetett mindenkit arról, hogy a szabad 
megegyezés révén meghonosított reversalisok roppant pusz-
títást visznek véghez gyülekezeteinkben. Igen helyesen 
hangsúlyozták egyesek azt. hogy e téren főleg a praeocn-
tiv intézkedésekre, nevezetesen a gondosabb hitoktatásra 
és vallásos nevelésre, az ifjúság és családok körüli cura 
pastoralisra kell fektetni a fősúlyt. A pápás egyház gyón-
tató székeinek lélekhalászó mesterkedéseivel szembe kell 
állítani a hívekkel való minél sűrűbb és hatásosabb sze-
mélyes érintkezést. Mert a reversalis ereje csak ott törik meg, 
a hol tántoríthatatlan a hithüség és a hitbuzgóság. — Az 
egyházkerületi gyűlésre képviselőkül megválasztattak papi 
részről Vörös Károly váci és Földváry László váchartyáni 
lelkészek, világi részről Halász Orbán közjegyző és Kontra 
Kálmán ny. főszolgabíró. 

I S K O L A . 

Theologiai m.-tanári vizsgálat tartatott szept 
30-án Budapesten a theol. akadémián. Hamar István 
okleveles lelkész és theol. helyettes tanár tett m.-tanári 
vizsgálatot az ó-szövetségi exegesisből és melléktudomá-
nyaiból. A vizsgáló bizottság Szász Károly püspök úr 
elnöklete alatt Baksay Sándor, Farkas József, Kovács 
Albert, Petri Elek, Szabó Aladár, Szilády Áron és Szőts 
Farkas theol. tanárokból illetve egyházkerületi megbízot-
takból állott. Censorul Petri Elek működött. A bizottság 
először arról a 10 nyomtatott ívre terjedő munkáról 
mondott véleményt, melyet Hamar th. magántanári dol-
gozatul írt és e cím alatt adott ki: »Ilóseás próféta 
könyvebiblica és exegefica theologiai tanulmány. A 

bírálók (Petri, Szabó, Baksay és Szilády) az előértekez-
leten nagy elismeréssel és dicséretfel szóltak az alapos, 
gondos és minden tekintetben jeles dolgozatról. Majd a 
szóbeli vizsgálaton adott szabatos, széleskörű olvasott-
ságra, az angol és német szakirodalom ismeretére valló 
szép feleletei alapján Hamar Istvánt a bizottság a theo-
logiai tanárságra jelesen képesítettnek nyilvánította. — E 
helyről is örömmel gratulálunk a derék fiatal tudósnak 
s szivünkből kívánjuk, hogy őt a hazai theol. irodalom 
és lelkészképzés előmozdítására a kegyelem Istene sokáig 
éltesse! 

Szigorú tanári fegyelem a r. kath. egyházban. 
Gaál Géza brassói róm. kath. főgimnáziumi rendes tanárt 
püspöke, gróf Mailáth Gusztáv hivatalvesztésre ítélte a 
következő indokolással: »T. uraságodat azért, hogy első 
neje életében polgárilag egybekelt egy másik növel, a mely 
együttélést róm. kath. egyházunk az első házassági köte-
lék bontó akadályának fönnállása miatt róm. kath. törvé-
nyes és érvényes házasságnak nem tekintheti, az érvény-
ben levő tanári szabályzat 73. §-ának á) pontja értelmében 
a legsúlyosabb fegyelmi vétség, hitelvi sérelem miatt ezen-
nel hivatalvesztésre ítélem, és értesítem, hogy az egyház-
megyei igazgató-tanácscsal egyetértőleg tanári székét meg-
örültnek tekintjük. Károly fehérvárt, 1897. szept. 12-én. 
Mailáth Gusztáv Károly gróf erdélvi püspök*. — Az Ítélet, 
törvényes; de hogy igaszságos és méltányos-e? az már 
más kérdés. Az azonban bizonyos, hogy az új püspök 
keményen gyakorolja az egyházi fegyelmet. 

Elaggott tanítók segélyezése. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi miniszter valóban humánus 
rendszabályt léptetett ez idén életbe. Segélyben részesíti 
tudniillik azokat az agg tanítókat, a kik a törvény értel-
mében előrehaladt koruk miatt nem voltak fölvehetők az 
országos tanítói nyugdíjintézet tagjainak sorába s ennek 
folytán minden támasz és segély nélkül vagy aránytala-
nul csekély nyugdíjjal nélkülözéseknek vannak kitéve 
hosszas tanítói pályájuk végén. Ezzel a tanítói segélye-
zéssel beváltotta a miniszter annak idején a képviselő-
házban tett s általános helyesléssel találkozott kijelentését. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Fördó's László makádi lelkész f. évi szeptember 
29-én Makádon hosszas szenvedés után élete 38-ik évében 
elhunyt. Budapesten végezte theol. tanulmányait, több 
éven át Kecskeméten működött előbb mint káplán, majd 
mint katekheta. Néhány év óta Makádon lelkipásztorkodott. 
A rábizottakban hű volt, e mellett jó férj és gyöngéd 
apa. Haláláról következő jelentést adott ki a család: »Alól-
írottak fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy a hőn 
szeretett férj, a legjobb atya, az örökké feledhetetlen fiú, 
testvér, sógor és nagybátya tisztelendő Fördős László úr, 
a makádi ev. ref. egyház buzgó lelkipásztora, f. évi szep-
tember hó 29-én reggel 7 órakor, életének 38-ik, boldog 
házasságának 10-ik évében hosszas szenvedés után örök 
álomra szenderült. A drága halott tetemei folyó évi október 
hó 1-ső napján délelőtt 10 órakor fognak a makádi sírkertben 



örök nyugalomra helyeztetni. Kelt Makádon, 1897. szep-
tember hó 29-én. Örök béke lengjen porai fölött: özvegy 
Fördős Lászlóné szül. Kudar Mária mint neje. Fördős 
Mariska, Fördős László, Fördős Lajos mint gyermekei. 
Dr. Kudar Ottó és neje, Kudar Antal és neje, Kudar 
László és neje, Kudar Kálmán és neje, mint sógorai és 
sógornői, özv. Fördős Károlyné mint anya. Fördős Gyula 
és neje Takács Éva, Fördős Jenő, Fördős Gizella és férje 
Fazekas Ferencz gyermekeikkel: Gizella, Margit, Ilona és 
Juczikával, Fördős Károly, Fördős István mint testvérei«. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A király a nemzetnek nagyszerű ajándékot 

adott szeptember 25-én. Elrendelte, hogy nemzeti történel-
münk tíz kiváló alakja szoborba öntessék s a székes-
főváros alkalmas terein elhelyeztessék. Az erre vonatkozó 
legmagasabb kézirat így szól: 

»Kedves báró Bánffy! 
Óhajtván, hogy magyar székes fővárosomnak erre 

alkalmas terei oly kisebb méretű szobormüvekkel látas-
sanak el, melyek midőn a várost díszítik, egyszersmind 
a mult idők azon kiválóbb alakjainak emlékét örökítik 
meg, kik a nemzeti élet különböző téréin kitűntek, udvar-
tartásom költségeinek terhére több évre terjedő beosztás-
sal megfelelő összegeket engedélyezek arra a célra, hogy 
a keresztény vallásért vértanúságot szenvedett Szent Gellért 
csanádi püspököt, a hitbuzgó Pázmány Péter esztergomi 
érseket, Bocskai István és Bethlen Gábor erdélyi fejedel-
meket, Hunyadi János és Zrinyi Miidós, a haza és a 
kereszténység hős bajnokait, gróf Pálffy János, Magyar-
országnak a trón védelmében nagy érdemeket szerzett 
főhadiparancsnokát, a honfoglalás történetét író Béla 
király névtelen jegyzőjét, Verböczy István Magyarország 
nagyhírű jogtudósát s annak népszerű lantosát Tinódy 
Sebestyént ábrázoló szobrok készíttessenek s megbízom 
önt ez elhatározásomnak végrehajtásával. 

Kelt 1897. szeptember hó 25-én. 
Ferencz József s. k. 

Báró Bánffy s. k. 
Dicsőségesen uralkodó királyunk eme nemes csele-

kedete nem csupán minden magyar hazafinak, hanem 
minden jó keresztyénnek örömet szerzett. Gellért és Páz-
mány szobraival a római katholikusokat, Bocskai és 
Bethlen megörökítésével a protestánsokat hangolta örömre. 
Jó királyunk igazán a honnak él. Éljen még sokáig! 

* A római kath. autonomia ügyében zárt tanács-
kozmánvt tartott szeptember 28-án a magyarországi róm. 
kath. püspöki kar Vaszary Kolos bibornok hercegprímás 
elnöklete alatt. A konferencia megállapodásaiból csak annyi 
került nyilvánosságra, hogy az autonomia előkészítésével 
foglalkoztak s hogy Schlauch elnöklete alatt Hornig, Stei-
uer és Ivánkovics püspökből álló bizottság küldetett ki 
az előmunkálatok elvégzésére. A bizottság szeptember 
29-én ülést tartott és beható tárgyalás után Ivánkovics 

püspököt megbízta azzal, hogy dolgozza át az 1871. évi 
elaboratumot a püspöki konferencia által megállapított 
elvek alapján. Az autonomiai kongresszust november hó 
1-ső napjára hívják össze s az ülések valószínűleg a fő-
rendiház üléstermében tartatnak. 

* A magán kegyúri jog körüli peres kérdésekben 
a bíráskodás a közigazgatási és nem birói hatáskörbe 
tartozik. így döntött ebben a hatásköri összeütközési kér-
désben a nyár folyamán a minisztertanács. A hatásköri 
összeütközés a vallás- és közoktatási miniszter és a buda-
pesti kir. tábla közt merült föl abban a pörben, melyet 
a veszprémi püspök a róm. kath. vallásalap ellen indított 
a szentkirály-szabadjai plébániára vonatkozó kegyuraság, 
valamint az ebből folyó jogok és kötelezettségek elisme-
rése és járulékai iránt. Az eljárás során a püspök azt 
vitatta, hogy a közigazgatási hatóság előtt csak a fenn-
állásukra nézve kétségbe nem vont kegyúri jogokból és 
kötelezettségekből származó viszonyok megállapítása szor-
galmazható, míg magának a jog fennállásának vagy ele-
nyésztének kérdése a bíróságok hatáskörébe tartozik. Ellen-
ben a miniszter azon az állásponton volt, hogy törvényeink 
1553. évi IX., 1569. évi XXXVI. és 1723. évi LV. tör-
vénycikkek szerint a kegyűri jog körül fölmerülő minden 
peres kérdésben a birói tisztet ő felsége, mint legfőbb 
kegyúr gyakorolja, a százados szokás pedig azt igazolja, 
hogy ő felsége ezt a jogot nem a rendes bíróságok, 
hanem mindenkori kormánya és az ennek alárendelt 
közigazgatási hatóságok útján gyakorolja. Az első bírósági 
végzés helybenhagyásával a budapesti kir. tábla birói 
útra tartozónak jelentette ki az ügyet oly megokolással, 
hogy a kereset kegyuraságnak s ebből folyó jogoknak és 
kötelezettségeknek megállapítására, tehát magánjogi igé-
nyek érvényesítésére van irányozva, ez pedig a rendes 
bíróságok hatásköre alá s bírósági eljárás útjára tartozik, 
A minisztertanács az 1869: t c. alapján vizsgálat alá 
vévén az ekként támadt hatásköri összeütközési esetet, a 
közigazgatási hatáskört állapította meg azon az alapon, 
hogy a magán kegyúri jog a legfőbb kegyúri jognak a 
kifolyása s a jogok és kötelezettségek oly különös köre, 
mely a legfőbb kegyúri jog keretében és annak tartalmá-
ból képződött; hogy azok a tények, melyek a magán-
kegyúri jog eredeti keletkezését megállapítják, kizárólag 
közjogi természetűek, minél fogva törvényeink szerint a 
magán-kegyúri jog megszerzését a király, mint legfőbb 
kegyúr előtt kell bizonyítani, a ki az ily vitás kérdések-
ben való döntés jogát újabban mindig kormánya útján 
gyakorolja. Kiemeli a minisztertanács tüzetes megokolásá-
ban, hogy a közigazgatási útra tartozónak kellett kimon-
dani a fönforgó ügyet, mert a vitás kérdés az, vájjon 
a szentkirály-szabadjai plébániára nézve keletkezett-e 
egyáltalán kegyuraság, vagy nem, mert e kérdés eldön-
tése a legfőbb kegyúrtól, illetőleg annak mindenkori 
kormányától nem vonható el, a kérdés a maga közjogi 
elemeiből nem vetkőztethető ki; s mert a római katho-
likus vallásalap, mint vagyonjogi alany, melylyel szemben 
a kegyuraság fennállását vitatták, ez ügyben a magán-
kegyúr fogalmának megfelelő jogállást foglalja el, s annak 
a körülménynek, hogy a vallásalapra nézve a vagyon-
kezelő főhatóságot a vallás- és közoktatási minisztérium 
gyakorolja, nem lehet befolyása a minisztériumnak az 
állami hormányhatalomból eredő hatáskörére. 

Az utolsó évnegyed alkalmából mindazon olva-
sóinkat, kiknek előfizetésök lejárt, bizalommal föl-
kérjük, hogy előfizetésöket megújítani szívesked-
jenek. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Az evangélium üdvözítő ereje. 
(Elmondatott a kecskeméti templomban f. évi október 3-án). 

Nem szégyenlem a Krisztus evan-
géliumát, mert Istennek hatalma 
az minden bivőnek üdvösségére. 

Róm. 1.16. 

En azt hiszem, K. II., hogy a Krisztus evan-
géliuma miatt sohasem volt oka szégyenkezni 
az Isten képére teremtett embernek; még a mi 
korunkban sem, pedig most részint tudatlanság-
ból, részint felületességből sokan elítélik azt. Az 
evangéliumot csak ismerni kell s bizonyosak 
lehetünk a felől, hogy egy vallásos kedélyű em-
ber sem fogja ridegen elutasítani magától. Bár-
mily magas fokára emelkedjék is valaki a tudo-
mánynak, nem fogja nélkülözhetni, mert az em-
beri lélek mindig érezni fogja szükségét annak, 
hogy így imádkozzék Istenéhez; » j ö j jön el a te 
országod . . . és bocsásd meg a mi bűneinket a. Nem 
jöhet olyan idő, melyben a Krisztus tanításával 
ellenkezőleg azt hirdetnék, hogy nem a könyö-
rületesek boldogok, hanem a kemónyszivűek, kik 
mások szenvedésein megindulni nem tudnak; 
nem a békességre igyekezők boldogok, hanem a 
békétlenségnek ós visszavonásnak emberei; nem 
azok, kik éhezik ós szomjúhozzák az igazságot, 
hanem a kik a jog helyett az erőszakot, az igaz-
ság helyett a hazugságot akarják diadalra jut-
tatni. Ily elvek mellett erkölcsi és társadalmi 
közösség nem fejlődhetnék ki az emberek között, 
hanem a gyűlölet és visszavonás pokoli tüze 
emésztene meg mindent. 

De hát mi tulajdonkópen az evangélium, 
mely örökkévaló s az emberi lelket oly közel-
ről érintő hivatással bír? Rövidebben és találób-
ban nem is lehetne meghatározni, mint a hogyan 
felolvasott alapigénk kifejezi: »Istennek ereje az 
minden hívőnek üdvözítéséreca. E szavak tulajdon-
kép az egész keresztyónséget magokban foglal-
ják, mert a keresztyónségnek sem tanaiban, sem 
intézményeiben nincs más célja, mint minden 

hívőnek üdvözítése. Kiemelni az embert a bűn 
fertőjéből ós felemelni ar ra az ideális álláspontra, 
melyen többé nem az érzéki szenvedélyek veze-
tik akaratát , hanem az Istennek ereje, a Szent-
lélek. 

Bizonyára hiú kísérlet volna ezt az evangé-
liumot egy rövid egyházi tanítás keretében ki-
meríteni, de néhány vonást mégis felemlíthetünk, 
melyekből az evangéliumot úgy ismerhetjük, meg 
mint Istennek erejét minden hívőnek üdvözító-
sóre. Engedjétek meg azért nekem, hogy most, 
midőn egy kegyeletbeli kötelesség e nemes ós 
nagy múlttal dicsekedő gyülekezet körébe szólí-
tott, hogy itt budapesti theol. akadémiánk egyik 
kegyes jóltevőjének emléke iránt hálánkat ós 
kegyeletünket lerójjuk, engedjétek meg, hogy 
röviden megemlékezzem előttetek a Krisztus evan-
géliumának boldogító hatásáról, mely úgy egyéni, 
mint társadalmi életünkben egyiránt felismer-
hető. 

1. Talán felesleges is mondanom, hogy az 
evangélium üdvözítő hatása nem e világszerinti, 
nem azon javaknak osztogatásában áll, melyek 
a köznapi világ felfogása szerint az ember bol-
dogságát biztosítják ; hiszen Üdvözítőnk mondá, 
hogy Istenországa nem itt vagy amott, hanem tiben-
netek van. A ki boldogságát a külső hatalomban, 
a mások feletti uralkodásban vagy földi gazdag-
ságban keresi kizárólag, az távol van az Isten-
országától, az nem ismeri az Isten véghetetlen 
kegyelmét ós szeretetét hirdető evangéliumot, 
mely nem akarja, hogy egy is elveszszen azok 
közül, kik az Isten képmását hordják magukon. 
De a ki mólyen érzi annak a krisztusi nyilat-
kozatnak igazságát, hogy boldogok az alázatosak, 
boldogok a lelki szegények, boldogok a tiszta szívűek, 
mert azoké az Istennek országa; a ki tapasztalta 
a mindennapi élet küzdelmeiben, a sors válto-
zásai és megpróbáltatásai között, hogy az élet 
erkölcsi alapja nem a külvilág javaiban, hanem 
a kedély benső világában, a léleknek Istenben 
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elrejtett életében van : az olyan ember feltalálta 
magában az Isten országát, és az olyan ember 
boldog a Jézus Krisztusban. 

Higyjétek el, K. H., hogy az embernek ter-
mészeti előnyei, tuclása, elméjének kiválósága, 
vagy épen az a dacos, erőszakos akarat, mely 
a keresztyén könyörületességnek és alázatosság-
nak ellentéte, ha ideig-óráig kielégíthetik is a 
nyugtalankodó emberi lelket, de állandó boldog-
ságot nem adnak. Ellenkezőleg, ezekből szárma-
zik az érzéki ember felfuvalkodottsága, ebből a 
gőg és bosszúvágy mindazok ellen, a kik nekik 
útjában állanak, ebből az az uralomvágy, mely 
mindenkit a maga önző érdekeinek eszközévé 
akar tenni. A durva szenvedélyeknek ezt az ön-
zését csak az a meggyőződés törheti meg, hogy 
az ember, ha a világnak minden javai rendel-
kezésére állanak is, még semmivel sem bír ab-
ból, a mi az emberi életnek igazi értéket és ma-
radandó tartalmat kölcsönöz. A kinek szivén 
keresztül nyilamlott egyszer az a mély fájdalom, 
melyet akkor érez az ember, midőn tapasztalja 
a maga kicsinységét és tehetet lenségét : abban 
megtörik az élet kevélysége, a muló javakkal 
való kérkedés, és ezen szenvedélyek helyét el-
foglalja az Istenben vetett élő hit, az igazság ere-
jében és a szeretet hatalmában való erős bizo-
dalom. 

És mikor azután az embert az önmagával 
és a külvilággal való elégedetlenség elvezette 
az Istenben elrejtett élet javaihoz, az élővizek 
ama forrásához, mely felüdít ós megelevenít : 
akkor a lélek megnyugszik, az önző szenvedé-
lyek vihara elcsendesül, és az ember érezni 
kezeli a vigasztaló Szentléleknek hatását, mely 
nem a viharban vagy földrengésben, hanem a 
csendes szellőben hirdeti az Istennek közellétét. 

Ha érezni fogod egyszer magadban saját 
életed tökéletlenségét, életfeladatod nehézségeit ; 
ha tapasztalni fogod, hogy a világon a jutalom 
ós büntetés nem mindig oda esik, a hova igaz-
ság szerint esnie kellene; hogy a földön nem 
mindig a gyorsaké a futás, nem a bölcseké a 
kenyér; ha látni fogod, hogy az emberek leg-
többször nem a nemes ós tiszta jellem, hanem 
a felmutatott eredmény előtt hajolnak meg; hogy 
a nagy nevek háta mögött gyakran szenny és 
önzés rejtőznek; hogy az annyira dicsőített tet-
tek sokszor nem egyebek, mint a hiúságnak ós 
dicsvágynak fattyúhajtásai, s a világ felett, mint 
a chameleon, ezerféle változásban uralkodik a 
képmutatás; ós há azután érezni fogod az e feletti 
fájdalomban az isteni szeretetnek lehelletét, mely 
a bűn terhét eltörli, s békességet ós kiengesz 
telődést hoz létre a szívben : akkor megtörik 
benned is az élet kevélysége, -s meggyőződöl 

annak igazságáról, hogy az alázatosak, a lelki-
szegények, az igazságot éhező és szomjúhozó 
emberek az igazán boldogok. 

Ebben áll az Istenben elrejtett élet, ez az 
az erkölcsi újjászületés, melyre nekünk mindig 
törekednünk kell; ez a hivő léleknek üdvössége, 
melyét az evangélium igór. 

Es a kit Istennek szent lelke ily módon 
megihletett és újjászült; a kit az Isten egyszer 
az élet megpróbáltatásai között vagy a nehéz 
szenvedésekben ily módon megvigasztalt: az ren-
dületlenül megáll az élet minden változásai között, 
mert hitét nem a mindennapi élet muló javaira, 
hanem állandó fundamentumra ópító. Sőt még 
a méltatlan bántalmak, a vett sérelmek sem ke-
serítik el a hivő lelket, mert mindig szeme előtt 
lebeg Üdvözítőnknek szelíd arca, kit sem a hata-
lom fenyegető karja, sem a félrevezetett nép 
dühe lelke nyugalmában meg nem zavart, a tűrő 
és megbocsátó szeretet gyakorlásában fel nem 
tartóztatott. Szeme előtt lebeg mindig a nagy 
apostol példája, ki a szenvedett méltatlanságok 
közepette is ezt írja a korinthusiaknak : »szidal-
maztatván, jót kívánunk; üldöztetvén, eltűrjük; ká-
romoltatván, kérőleg szóiunka. 

íme, ez a hivő keresztyén ember képe, a 
mint Üdvözítőnk életében és tanításaiban feltün-
„tetteazt. ITa tudni akarod, hogy keresztyén vagy-e 
a szó nemes evangéliumi ér te lmében? vizsgáld 
meg vonásról-vonásra azt az ideált, melyet az 
evangélium Krisztusban felmutat. Hasonlítsd ösz-
sze azzal életedet, gondolkozás-mócloclat, vizsgáld 
meg szivedet, hogy vájjon a nemes érzések for-
rása-e az? Es ha úgy találod, hogy még sok 
hiány ós fogyatkozás van benned: óh akkor alá 
zatos, hivő lélekkel borulj le a minden jók adója 
előtt és ő megnyugtat és felemel abba a maga-
sabb régióba, hol az élet visszásságai elenyész-
nek és az ember boldognak érzi magát az ő 
evangéliumi hitében. 

2. A Krisztus evangéliuma azonban nem-
csak a hivő lélekre, hanem az erkölcsi és tár-
sadalmi életre gyakorolt hatásánál fogva is Isten-
nek ereje minden emberek üclvözítósóre. 

Fényes bizonyságot tesz erről az első ke-
resztyének mindennapi élete. Ha a napi munká-
nak vége volt, összegyülekeztek valamelyik hit-
sorsosuk házánál, hogy a világ gyanakvó szemei 
elől elrejtve legyenek. Ott az előkelő gazdag leve-
tette bársony ruháját s kezet nyújtott a kézműves-
nek ós rabszolgának, testvéri csókkal üdvözölvén 
egymást. A zsidóból lett keresztyén nem vona-
kodott többé a pogány keresztyénekkel való 
érintkezéstől s viszont a római polgár is levet-
kőző természetéből folyó büszkeségét s a keresz 



tyén alázatosságot öltötte fel. Isteni tiszteletük 
végeztével egy kenyérből ettek mindnyájan és 
egy kehelyből ittak ott a testvériség jeléül. A 
gazdag elhozta a maga javait és megosztotta 
szegény testvéreivel, mert egymás terhét hordani 
keresztyéni kötelességnek tartották. Lelki szemeik 
előtt egy kép lebegett folytonosan, annak képe, 
ki magát feláldozta érettök, ki midőn tanítványai 
lábát megmosta, példát adott arra, hogy a ki 
közöttük legnagyobb akar lenni, legyen mind-
nyájuknak a szolgája. 

Mi azon gazdag műveltség birtokában, mely-
hez évezredeknek fáradságos munkája folytán 
jutottunk, könnyen megfeledkezünk arról, hogy 
azt, a mi ebben a műveltségben örök és az 
emberiségre áldást hozó, nagy részben az evan-
géliumnak köszönhetjük. Avagy mely gondolat 
volt jótékonyabb, nemünk tökéletesedésére álclás-
dúsabb, mint a humanitás gondolata, az a törek-
vés, hogy az emberek közé emelt válaszfalak 
ledöntessenek s az egész emberiség egy maga-
sabb szellemi cél elérésére alakult testületnek 
tekintessék, melynek minden egyes tagja egyenlő 
joggal bí r? Ezt a gondolatot az evangélium is-
mertet te meg a világgal, vagy legalább az adott 
annak mélyebb jelentőséget Istenről és az ember 
lényegéről való tanítása által. Krisztusban nincsen 
sem zsidó, sem görög; minden ember egyenlő Isten 
előtt, minden embernek az hivatása, hogy betöltse 
az Isten akaratát, ki felhozza a maga napját mind a 
jókra, mind a gonoszokra; hogy minden ember meg-
valósítsa önmagán és másokon is megvalósítani 
igyekezzék az Isten képmásá t ! így tanít az evan-
gélium. Midőn azért mi büszkén emlegetjük, hogy 
korunk humánus gondolkodása és emberbarát i 
intézményei által mily nemesen különbözik a 
megelőző koroktól: ne feledjük, ez az evangélium 
munkája. Es midőn az evangéliumot olvasva, lát-
juk azt az anyai gondoskodást, melyet Üdvözí-
tőnk minden ember iránt tanúsít, tapasztaljuk, 
azt a szelídséget, mely még a leggyengébbnek 
lelkiismeretét is kíméli; és érezzük azt a boldo-
gító szeretetet, mely minden embert, a gyenge 
nőt, a gyámoltalan gyermeket s a megvetett rab-
szolgát egyiránt, az isteni kegyelem tárgyának 

-tekinti; jusson eszünkbe, hogy ezen humánus 
gondolkozásra, az emberi életnek megbecsülésére 
az evangélium tanított meg minket. 

Azután említsem-e a könyörülő szeretetnek 
mindazon tényeit, melyekben korunk oly gazdag? 
Ismertessem-e azt a nemes vetekedést, melyet 
úgy egyesek, mint testületek, mondhatnám, az 
egész társadalom kifejtenek, hogy könnyebbülést 
találjanak azok, kiket az élet terhe annyira nyom; 

- hogy menhelye legyen az elhagyottaknak* árvák-
nak ós szegényeknek; hogy mindenki, még a 

legnagyobb bűnös is, érezze a szeretet lelkének 
boldogító, felemelő illatát, s megtérve, üdvözül-
jön ? Hát mindezen törekvések nem az evangé-
liumi léleknek gyümölcsei-e? Vájjon nem az 
Isten ember üdvözítő munkájának eredményei-e 
ezek, annak az Isten-embernek, ki a lélek meg-
mentését többre becsülte, mint az egész világ-
nak megnyerését; ki megtanított minket arra, 
hogy a véges életnek minden fájdalmát és ba-
ját, a földnek minden szenvedését ós minden 
örömét csak olyan eszközöknek tekintsük, melyek 
által az ember a lelkét megmentheti ; ós a ki 
példát adott arra, hogy az ember az élet bajai 
és küzdelmei között Istenben és az örök élet 
bírásában keressen és találjon megnyugvást. 
Mindenütt, hol az emberi szív küzd, harcol az 
igaz boldogságért ; hol a lélek vágyakozik az 
Isten-fiúság elévülhetetlen javai után ; hol az 
ember az élet viharai, a testi és lelki fájdalmak 
között, az életnek minden ellentmondása clacára 
szilárdúl ragaszkodik azon gondolathoz, hogy a 
mit az Isten tesz, az jól van téve: ott mindenütt 
a Krisztus evangéliumának ereje működik. Igen, 
minden szépet, nagyot ós jót, melyet nemünk 
évkönyvei feljegyzettek, az ember-szeretetnek, 
az önfeláldozásnak, a könyörületességnek, a hosz-
szú tűrésnek ós igaz bűnbánatnak oly sok dicső 
példáját, az evangélium igazságaiban nyilvánuló 
isteni erőnek kell tulajdonítanunk, mely minden 
hívőnek üdvözítésóre szolgál. 

Emelkedjünk fel azért a fölei porából abba 
a mennyei regióba, hova az evangélium isteni 
ereje elvezet! Iía a mindennapi élet bajai lel-
kednek szárnyát megbénítják ; ha az életfentar-
tás rideg teendői közt lelked elfárad: ragadd 
kezedbe az evangéliumot és az elvezet téged az 
élővizek ama forrásához, mely felüdít ós meg-
erősít. Ha elégedetlen vagy önmagaddal ; ha az 
igazságnak hangja vádlólag lép fel ellened: for-
dulj a Krisztus evangéliumához és az felemel 
a magasságba, hol békesség és megnyugvás vá-
rakozik reád. Ha az emberi gyarlóságok, az em-
beri szenvedélyek durva kihágásai keserítenek, 
a sokféle nyomor szemlélése elkedvetlenít, vagy 
legszebb álmaidat, ideáljaidat könyörtelenül szét-
tépi: jusson eszedbe az evangélium, mely elvezet 
téged a békesség és világosság országába, hol 
az ideálok ismét megifjodnak, s új hit és új 
remények szállanak a lélekbe. Es ha az élet 
szenvedései rád is bekövetkeznek; ha érezni 
fogod a csalódás fájdalmát ós tapasztalni fogod 
a magad kis körében, hogy a halál angyala mi-
kép tépi szót a szeretet kötelékeit: óh ilyenkor 
hivő lélekkel fordulj az evangéliumhoz, ós az 
elvezet téged ama mennyei magasságba, hol az 
életnek minden rejtélyei ós ellentmondásai meg-



oldást nyernek, hol minden vihar elcsendesül, 
s az életnek minden homályát felderíti ama szent 
és vigasztaló világosság, mely Is tennek ereje 
minden hívőnek üdvözítésóre Ámen. 

Petri Elek, 

Az egyházi adózás reformja. 
A szatmári egyházi értekezlet által elfogadott és a tiszántúli 

egyházkerület közgyűlése elé terjesztett javaslat. 

Az egyetemes magyar ev. ref. egyház tagjainak az 
egyes egyházközségben fennálló gyakorlat és díjlevelek 
szerinti adózása megszűnvén, az egyházi adózás, általános 
érvényességű, tehát minden gyülekezetet, egyháztagot és 
belhivatalnokot egyformán kötelező egyházi törvénynyel * 
következőleg szabályoztatik. 

1. §. Az egyházi adó kétféle, ú. m.: egyházközségi 
és közszükségleti adó, mindkettő ismét rendes és rendkí-
vüli adónemekre oszlik. 

I. Egyházközségi adók. 

2. §. Az egyházközség évi rendes szükségleteinek 
fedezésére szolgál: 

a) A személy-, illetve család-adó, melyet mindazon 
adóképes egyháztag egyformán viselni tartozik, kinek 
illetősége azon községben van, melybe az egyházközség 
kebeleztetett, és mind az, kinek azon községben rendes 
lakása vagy üzlete van, habár más községben illetékes, 
vagy a szóban levő községben ingatlannal nem bír, vagy 
egész éven át nem lakik is. (E. t. 247. §.) 

Életének 24-ik évét betöltött vagy törvényesen nagy-
korúsított, úgyszintén a magános vagy özvegy egyháztag 
személyes adója évenként 50 kr. Egy család ily adója 
pedig, évenként szintén 1 frt. 

b) A vagyonaránylagos adó, melyet minden egyház-
tag fizetni köteles, ha azon községben kebeleztetett, akár 
ingatlan birtoka van, akár keresete után állami adóval 
megrovatott. Ezen adó az állami adó arányában vettetik 
ki s következő maximalis magasságra emelkecíhetik: 

1. 50 frt állami adóig 10% 
2. 100 frtig terjedő állami adónál az 

első 50 frtig 10% 
50—100 frtig. . . 8% 

3. 100—200 frtig terjedő állami adónál 
az első 50 frtig . . . . 10% 

50—100 frtig . . 8% 
1 0 0 - 2 0 0 frtig . . 6% 

4. 200 frtnál magasabb állami adónál 
200 frtig az előző osztályok szerintj 
200 frton felül 5 % 

Egy egyházközségben 100 frtnál több egyházi adó 
egy egyháztagra ki nem vethető. 

3. §. 

Az egyház rendkívüli szükségleteinek fedezésére 
szolgáló adó. 

Egyházi szerek beszerzésére, egyházi épületeken 
nagyobb mérvű javítások vagy kibővítések eszközlésére, 
avagy új építkezésre, ha az egyházi törvények 248. §-ában 
felsorolt forrásokból elegendő fedezet nem meríthető, a 
felsőbb hatóság jóváhagyásával, jogában van az egyház-
községnek, a szükséges összeg hiányzó részének fedezése 
végett, egy vagy több évtartamra és osztályba sorozás 
alapján, rendkívüli adót vetni ki. 

Ezen rendkívüli adó fizetésében, birtokaik vagy üzle-
teik után, az osztályok valamelyikébe soroztatva, kötele-
sek résztvenni azon egyházaktagok is, kiknek sem állandó 
lakásuk, sem illetőségük nincsen ugyanazon egyházközség-
ben, de abban, vagy ahhoz csatolva, ingatlannal vagy 
üzlettel birnak, a követelés azonban irányukban a reájok 
esendő ily adónak 25°/0-nál magasabb nem lehet. (E. t. 
248. §. 249. §.) 

II. Közszükségleti adók. 
a) Rendes adók. 

4. §. 1. A magyar országos református köz alapi 
járulék. Ennek megállapítása és kezelése továbbra is a 
fennálló törvények idevonatkozó rendelkezései szerint 
történik. 

2. Az egyházmegye, egyházkerület, convent és zsinat 
közigazgatási költségei az eddigi gyakorlat szerint. 

b) Közszükségleti rendkívüli adók: 

Az egyházi felsőbb hatóságok által rendkívüli köz-
szükségletekre kivethető évi járadékok. 

5. §. Az így megállapított adókulcsokat az egyházi 
fensőbb hatóság ellenőrzése mellett, minden egyházközség 
presbyteriuma maga alkalmazza, ezen adókulcsok alapján 
az egyházi adót maga veti ki és maga hajtja be; az 
egyházi adót nem fizetők ellen érvényben maradván az 
egyházi törvények 257. §-ának és a 96. d) pontjának 
rendelkezése. 

6. §. A rendes adókivetésnél a presbyterium minden 
évben költségelőirányzatot készít, melynek szükségleti 
részében számba veszi az egyház összes rendes szükség-
leteit, ú. m.: 

a) a belhivatalnokok és egyházi alkalmazottak fize-
tésére, 

h) az egyház épületeinek rendben tartására és tűzkár 
elleni biztosítására, 

c) vagyon kezelésére, 
d) úrvacsorai kenyér és bor netalán szükséges 

beszerzésére, 
e) állami, illeték-egvenértéki és másnemű adók fede-

- zésére, 
f ) netalán fennlevő terhek és azok kamatainak tör-

lesztésére, 



g) lelkészi, tanári, tanítói, gyám és nyugdíjintézetek 
részére megállapított járulékok teljesítésére, 

h) az egyházmegyei és kerületi kormányzat, a con-
venti és zsinati költségek fedezésére, felsőbb hatóságok 
által megállapított évi járulékok beszolgáltatására, 

i) előre nem látható szükségletekre s a helyi viszo-
nyok által követelt egyéb kiadásokra szükséges összegeket. 

A költségelőirányzat fedezeti részében, ezen rendes 
szükségletek fedezéséül, az előző év számadásainak meg-
felelő adatai alapján felveszi: 

a) az egyház használatában levő ingatlan vagyon-
nak évi jövedelmét, 

b) a belhivatalnokok használatában levő földeknek 
helyi átlagos haszonbéri jövedelmét, 

c) a tőkepénzeknek és e célra szolgáló alapítvá-
nyoknak, takarék-magtárnak és más jogosítványoknak, 

d) harangoztatásnak és adományoknak, 
é) a készpénzre átváltoztatandó tandíjnak, 
f ) a személy és családi adónak, 
g) a birtokaránylagos adónak, 
h) a rendkívüli bevételeknek remélhető évi jöve-

delmét. 
7. §. A költségelőirányzatban a belhivatalnokok 

és egyházi alkalmazottak fizetése akként veendő fel, hogy 
a) a lelkészi alapfizetés minimuma, három szobából, 

hivatalszobából és mellékhelyiségekből álló lakáson és 
stóla jövedelmen felül, 

—600 lélekig v. IV-ik oszt. egyházban 800 frt 
600—1200 » » IÍI-ik » > 1000 » 

1200—2500 » » Il-ik » » 1200 > 
2500—5000 » . » I-ső » » 1400 » 

és 100 frtos ötödéves korpótlék öt izben. A korpótlék 
megállapításánál az azon egyházban töltött szolgálati évek 
számíttatnak. 

5000 leieknél több hívőt egy lelkész nem gondoz-
hatván, a népesebb egyházakban minden 5000 lélek gon-
dozására egy lelkészi állomás fizetése veendő fel az évi 
költségelőirányzatba. Oly egyházakban pedig, hol a lelkek 
száma az 5000-et meghaladja, de a második öt ezret 
még nem érte el, egyházközségi káplánság állítandó fel. 
Ilv egyházközségi káplán fizetéséül a költségelőirányzatba 
800 frtnál kevesebb fel nem vehető. 

b) A lelkészek által az egyházi felsőbb hatóságok 
beleegyezésével magok mellé alkalmazandó segédlelkészek 
évi díjazásának minimuma teljes ellátáson felül: 

IV. osztályú egyházakban . . . . 100 frt 
III. » » . . . . 150 > 
II. » » . . . . 200 » 
I. » » . . . . 300 » 

Ezen díj a lelkész által havonként előleges részletek-
ben fizettetik. 

c) A tanítók évi fizetésének minimuma alkalmas 
lakás és kerten (vagy ezek helyet 100 frt) felül 

— 600 lélekig v. IV-ik oszt. egyházban 400 frt 
600—1200 » » Ill-ik » » 500 » 

1200—2500 > » Il-ik » * 600 » 
2500—5000 » » I-ső » » 700 » 

és az országos törvény által meghatározott korpótlék. 
d) Tanítónők évi fizetésének minimuma, lakáson 

vagy lakpénzen felül 300 frt, és az országos törvény ál-
tal meghatározott korpótlék. 

e) Népiskolai tanítókként nem alkalmazott orgonis-
ták és énekvezérek évi fizetésének minimuma lakáson és 
temetési jövedelmen felül 400 frt. 

/) Az egyház más alkalmazottainak évi tiszteletdíját 
vagy fizetését a fensőbb hatóság jóváhagyásával az egy-
házközség határozza meg. 

8. §. Ha az egyházközségnek az előző 6. és 7. §-ok 
rendelkezése szerint készített költségelőirányzatában a 
szükséglet kellő fedezetet nem nyer, és ha vallási vagy 
nemzetiségi okok azon egyháznak, mint anyaegyháznak 
fentartását teszik szükségessé: a költségelőirányzatban 
előállott, az illetékes hatóság által felülvizsgált és az ev. 
ref. őszes egyházakban ilyen módon megállapított és ösz-
szegezett hiány tünteti ki azon főösszeget, melynek mint 
ev. ref. egyetemes egyházunk által szükségelt államsegély-
nek állandó megadása és egyházi hatóságaink útján éven-
ként folyóvá tétele, az 1848-diki XX. t.-c. alapján, úgy a 
magas kormánytól, mint a törvényhozástól kérelmezendő. 

9. §. A segélyt igénylő egyházak költségelőirányza-
tának folytonos és kellő ellenőrzése végett, az ily egyház-
községek évi számadásai, az ezen számadások zárótételei 
alapján készített költségelőirányzatai, az adókivetési lajstro-
mokkal, az adókivetés ellen a presbyteriumokhoz beadott 
s ezek által megbírált, felszólamlásokkal együtt, az egyház-
megyei számvevőszékre, minden év kezdetén és kellő idő-
ben felterjesztendők, mely azokat módosítja, vagy hely-
benhagyja. 

Azon gyülekezethez, melynek presbyteriuma eleget 
tenni vonakodnék, vagy az esperesi hivatal megsürgetése 
után is késlekednék, az egyházmegyei elnökség küldött-
séget nevez ki, mely küldöttség az-egyház költségelőirány-
zatát és adókivetési lajstromát az illető presbyferiurn költ-
ségére elkészíti, vagy elkészítteti. A netalán előforduló 
ellenszegülés esetére, az ily egyház felett megfelelő közege 
útján az egyházmegyei és folyamodás esetén véglegesen 
az egyházkerületi biróság határoz. (E. t. 252. §.) 

Az ily módon kirótt fizetési kötelezettségek ellen, a 
kötelezett egyháztag, ha azokat magára sérelmesnek tartja, 
jogosítva van, a kivetés kézbesítésétől vagy tudatásától 
számított 15 nap alatt az egyházmegyei bírósághoz folya-
modni, mely a kivetést a törvények értelmében helyben 
hagyja avagy módosítja és hozott határozatáról az illető 
folyamodót értesíti. 

Az egyházmegyei biróság határozata ellen nincs feleb-
bezés. (E. t. 251. §.) 

10. §. A kivetett egyházi adót az egyháztagok év-
negyedenként négy egyenlő részletben és készpénzben tar-



toznak az egyházi gondnoknak, vagy a presbyterium által 
az egyházi adó szedésére saját kebeléből választott és 
megbízott presbyternek számadása alá befizetni. Ennek 
megfelelően az egyház belhivatalnokainak és alkalmazott-
tainak fizetése is évnegyedes, tehát négy egyenlő részlet-
ben folyósíttatik. 

11. §. Azon egyházközségben, melyekben a gyüle-
kezetnek a 6. és 7-jk §§-áan előírt fentartási költségei 
nem teszik szükségessé a 3-ik §-ban megállapított s az 
állami adók után számítandó maximalis százalék kiveté-
sét: a szükségletnok megfelelő és adókivetési kulcsul szol-
gáló ily százalék a presbyterium által az egyházmegyei 
számvevőszék jóváhagyásával állapíttatik meg. 

12. §. Oly egyházközségekben, melyekben a belhi-
vatalnokok jelenlegi fizetése a 6. §-ban megállapított mi-
nimális alapfizetésnél nagyobb, ezen jelenlegi nagyobb 
fizetés továbbra is fentartatik, ha a szükséglete a 3-ik 
§-ban előírt maximális százalék alkalmazásával, minden 
külső segély nélkül fedezhető. 

Ha pedig a jelenleg meglevő belhivatalnoki fizetés, 
valamely egyházközségben csak segély útján lenne elő-
állítható , akkor csakis a jelenben azon fizetés élvezésére 
jogosult belhivat.alnokok hivatalviselésének idejére veendő 
fel ezen összeg az évi költségelőirányzatba. Az ily állo-
mások megürülése alkalmával bekövetkező választáskor, 
a belhivatalnoki fizetések rendezésére vonatkozó 6. §-ban 
megállapított intézkedések lépnek érvénybe. 

13. §. Az egyházak fenmaradásának és fejlődésé-
nek biztosabb vagyoni alapokra helyezése, a korpótlékok 
fizetéséből eredő terheknek elviselhetővé tétele, a hivatal 
viselésre képtelenné vált lelkészek számára legalább alap-
fizetésökkel leendő nyugdíjazásuk végett felállítandó orsz. 
nyugdíjintézet javára, ügyszintén a tanítói országos nyug-
és gyámintézet részére köteles évi járadékok fizetésének 
lehetővé tétele végett: 

minden anya-, társ- és leányegyházban egyházfen-
tartási alap létesítendő. 

14. §. Az egyházfentartási alap létesítésére és éven-
kénti növelésére fordítandó: 

a) a gyülekezeti perselypénz, a más célra rendelt 
ünnepi és vasárnapi ilynemű jövedelmek kivételével, 

b) az egyház évi számadásának zártakor fenma-
radó évi bevétel, mint tiszta jövedelem egyharmad része, 

c) a magyar országos református egyházi közalap 
részére beszedett évi járuléknak 25%-a; minthogy az 
egyházi közalapnak az egyházi törvények 259-dik §-ában 
a) és c) pont alatt kitűzött feladata, e törvényjavaslat 
keretében teljesítve lesz, 

d) e célra tett kegyes adományok, hagyományok és 
alapítványok. 

15. §. Az egyházfentartási alapok külön önálló egy-
házanként és egyházmegyénként évről-évre kimutatandó. 

16. §. Az egyház költségelőirányzata fedezetének 
javára, az egyházfentartási alapok évi kamatjövedelmé-
nek csak egyharmadrésze használható fel, a kamatjöve-

delem kétharmad része pedig az egyházi törvényhozás 
újabb intézkedéséig, a presbyterium vagyoni felelőssége 
mellett, évről-évre tőkésítendő. 

Debrecen, 1897. szept. 16. 
Ferenczy Gyula, Kiss Albert, 
küldöttség] jegyző. kiiidöttségi elnök. 

DicsŐfi József\ 
Dr. Bartha Béla. 

T Á R C A . 

A német prédikáció történetéből. 
(Folytatás.) 

Égető gúnynyal süti kárhoztatása bélyegét a szónok 
egy más fajta typusra is, a nők bolondjára, ki az asszonyi 
szeszély szégyenletes rabságának áldozza józan eszét, 
férfias önérzetét. »Ah ! imádott szépségem ! így szól némely 
a maga házi dorombjához, tudol, mennyire becsüllek. Most 
már nyolcadik éve, hogy együtt vagyunk. Hál' Istennek 
soha sem különböztünk össze, akarom, hogy ezután se 
történjék ez. Ne adja az ég megérnem azt az időt, hogy a 
legkisebbel is megsértselek, azért parancsolj úrnőm, itt 
vannak a kulcsok a szekrényhez, szivemet már rég elra-
boltad, rendelkezzél a pénzzel tetszésed szerint. Benn a 
kamarában függnek a pincekulcsok is, az egész gazdaság, 
szolga, cseléd, marhák, sertések, még a vén házi eb is 
szolgálatodra áll. Tégy, a mit akarsz, parancsolj, a mint 
tetszik, menj el hazulról a hányszor tetszik, kelj fel, a 
mikor neked tetszik. Ha valaki valamit ellenedre tesz, ott 
a szögletben az ökörhajtó, vágj közéjök, hadd féljen tőled 
a háznépe. Ilyen szerelmes beszéddel van az asszony sze-
retetétől elkábult férfi és eladja feleségének férji hatalmát 
mint Ézsau egy tál lencséért első szülöttségét az öcscsé-
nek. Ti asszonybolondjai, közületek kivel beszél a bölcs 
ember Példabeszédek 9. Nondas mulieri potestatem animae 
tuae, ne ingrediatur in virtute tua et confundaris. Ne 
adj hatalmat az asszonynak magad felett, nehogy kifősz -
sza erődet és meggyalázzon. Mert M. Porcius Gato mondja: 
»0mnium rerum libertatem, immo licentiam, si vera 
dicere volumus, foeminae desiderant«. Minden dologban 
szabadságot, sőt korlátlanságot követelnek az asszonyok, 
ha be akarjuk vallani az igazat. De hány ilyen aszony 
bolondja van, a ki feleségének készséggel általengedi a 
pálcát s maga seprőt vesz kezébe, a mivel örökös rabszolga-
ságba adja magát felesége lábainál. Sőt abroncson át 
ugrálnának, mint az éhes pudli kutya, ha kedves fele-
ségük kívánná. Sok férfi egész évi fizetését az asszony 
hátuljára akasztja, az asszony úgy öltözködik, mint egy 
előkelő dáma, a férj ellenben, mint egy nyomorult béres, 
úgy hogy az emberek nem tudják, vájjon felesége férje-e 
vagy pedig asszonyának háziszolgája. Ilyen bolondok azt 
hiszik, felségsértési bűnt követnek el, ha feleségüktől vala-
mit megtagadnak. Éjjel-nappal ölükben ülnek és a száját 
nyalják, mint az ölbeli eb. Sok bolond le is terdepel fele-



sége előtt, mintha audenciát akarna kérni, minden szónál 
kezét csókolja s ha az asszony nappal az ágyban lustál-
kodik, lehúzzák cipőjüket, mielőtt a szobába lépnek, nehogy 
felébreszszék a kedves angyalt. Mihelyt az asszony egy 
szerelmeset hunyorít, már úgy szalad a férje, mint egy 
futár, hogy felesége akaratát a leggyorsabban teljesítse. 
S mivel szemeinek esett édes rabságába, igazi parancsoló-
jának is tartja azokat, melyeknek egyedül áldozhatja szol-
gálatait, sőt ilyen embereknél az asszony szemei olyanok, 
mint a nap-órák egy szép, arcra függesztve s tekintetők 
mutatójával a szerelmes asszonybolondnak boldog vagy 
boldogtalan perceit jelezve. Sokan feleségük egészségére: 
nemcsak a pohárból, de papucsaikból isznak, sőt nemrég 
Goridon úr biztosította szép feleségét Amaryllist. hogy 
nem átalna egészségére abból az.éjjeli edényből inni, mely 
ágya alatt van. Rövid idő előtt egy ravasz és okos cseléd, 
mint tényt állította előttem, hogy egy olyan asszonynál 
szolgált, kinek ura felesége után vitte a papirt bizonyos 
helyre s megkímélte az asszonyt a fáradságtól, a mit 
annyival inkább elhihetek, mert a cseléd esküdözött, hogy 
ezt a szép látványt szemeivel látta az ajtó nyílásán ke-
resztül. Óh, ti vad. utálatos bolondok! ti otromba cour-
tisánok! Hát illedelmes és megengedhető szeretet ez 
feleségeitek iránt ? Ez több mint baromi vakság s nagyon 
talál ide, a mit a szerelem tapasztalt mestere, Ovidius, 
első epistolájában ír ; Quid deceat, non vidít ullus amans*. 

Szépen, mondja azért Ambrosius: »Amor formáé 
rationis est oblivio«. A szép alak szeretete az ész meg 
feledkezése önmagáról. Alig jön el a csendes éjszaka, az 
asszony kiveti a hálót s ha napközben nem veheti le 
férjét a lábáról, éjjel kisérti meg, a mikor a férj keveset 
vagy semmit sem tud tőle megtagadni. Körülményesen 
elbeszéli, a mit egész napon át bolond fészkében kikotlott, 
s azon kezdi, hogy a cselédséget kisebbíti. Most a Jutká-
ról. majd a Petiről esik panasz, ott az inas, emitt az 
irnok nem cselekszik ínyére. A praeceptornak már tíz 
nap előtt fel akarta mondani a kosztot, fecseg mérték és 
cél nélkül, a miről s a kiről eszébe jut, legyen az kicsi 
vagy nagy, mindén ellenére van a háznál S hogy férjét 
nagyobb részvétre indítsa, elkezd sóhajtozni és sírni. Az 
asszony bolondnak menten felolvad a szive s azt mondja: 
»Hagyd abba a sírást fiam, könnyű lesz változtatni a 
dolgon, hiszen asszony vagy a háznál; Peti már egy 
fertály éve hogy itt van, add ki holnap a bérét, s fizesd 
ki a szakácsnét is. A praeceptornak e héten még szintén 
felmondok udvariasan, különben történjék minden a mint 
te akarod*. És így csinálják a dolgot az asszonyok bo-
londjai, törvényt szabatnak magoknak a feleségeik által, 
saját tekintélyöket csorbítják és önként bezárkóznak a 
bolondok ketrecébe. Más bolondokat feleségeik annyira 
viszik, hogy ha e tekintetes címmel nincsenek megelé-
gedve, a férjuramnak egész keresetét oda kell adnia, hogy 
nagyságos asszony legyen belőle. Mit nem emészt fel a 
sok csipke, szalag s csak a minap is a kocsigyártó az 
új kocsi miatt (a mit az asszony már a házassági szerző-
désnél kötött ki) olyan kontót hozott, hogy férjuram egé-

szen megijedt tőle, mindazáltal az asszonybolondok szí-
vesen kifizetik, csakhogy feleségeik kegyét el ne veszítsék. 
Ismerek egy középrendü asszonyságot, a ki más előtt 
dicsekedett, hogy férjétől mind addig megtagadja a házas-
életi kötelesség teliesítését, mig csak következő napra egy 
fontange-t, néhány rőfnyi csipkét nem igér venni egy 
darabka szövethez. De habár minden ilyen szerelmes 
bolond, a ki ilyen föltételekbe belemegy, átkozottul meg-
háborodott, de sohasem aranyozza meg jobban saját 
csörgő sapkáját, mint a farsangon. Ah, hány férjet nem 
tesz a farsang bolonddá. Mephistophelesné asszonyt minap 
a templomban egy vendégségbe hívták meg, be is Íratta 
magát férje tudtán kívül három aranyért a fogadósnál s 
kérte, hogy tartsa a dolgot titokban, biztosítva őt, hogy 
bál után majd meg fog felelni férjének a kimaradásért. 
Azonközben azt mondja az urának, hogy templomba megy 
s onnan a komámasszonyhoz, de alig távozik husz lépésre 
férje ajtajától, már vár reá a bérkocsi s a madame-ot 
Valerio úrral carrerioban az Isten háza elől a játék-
házba röpíti, hol a muzsikus urak vannak. Hozza a szabó 
a mindenféle szép ruhát, csipkét és pántlikát különféle 
országokból; az asszony ráhagyja magát beszélni, mas-
karába öltözik és zsinór szerint csinál mindenféle pozitu-
rát. A táncnak nincs vége kivilágos virradtig! aztán jön 
a körbeivás és koccantás; emitt egyik fácánnal szolgál, a 
másik egy pulykacombot kínál, a harmadik őzderekat, a 
negyedik fenyvesmadarat. Mephistophelesné asszonynak 
olyan tele a tányérja, hogy azt sem tudja, mit egyék. 
Lassan-lassan gyönge fejébe száll a francia bor, kezd 
melege lenni :és a szerelem tüstént kikandikál az ablakon, 
Mephistophelesné asszony visszavonul és Valerius úr elkí-
séri a félreeső szobába, végre mindenféle hízelgő aján-
latokkal megadásra szólítja fel a várat, mely mindjárt egyez-
ségre fel is adja magát. Azalatt a jó férj késő éjszakáig vár, 
végre türelmetlenségében lefekszik s gondolja magában : az 
istenért, hol késhetik a feleségem ? Közbe majd három zsol-
tárt elrebeg s kéri Istent Őrizze minden szerencsétlenségtől 
élete párját s nem is gondol arra, hogy az asszony rossz-
ban sántikál. Reggel korán Mephistophelesné asszony halk 
léptekkel jő be a szobába, forró csókot nyom a férjére s 
mindenféle kifogással hozakodik elő a komaaszonyáról, hogy 
hosszú kimaradását kimentse s a mit nyelvével nem tud 
elintézni, azt sírással igyekszik rendbe hozni. Nem is 
hagyja abba a pityergést, míg férjét ezer krokodil köny-
nyel újból el nem oltatja s le nem csillapítja, a ki fele-
ségének könnyen el is hisz mindent, mert a nagy szeretet 
könnyen hivő bolonddá tette. Óh ti bolondok, most el-
hiszem a mit Euripides ír Iphigéniában. »Callidae sunt 
mulieres in inveniendis dolis«. Ravasz az asszony a csel 
kieszelésében. És Salamon, a kinek elég baja volt az 
asszonyokkal, egyet sem talált az összes asszonynép között, 
mely valamire való volna. Azért mondja Ecclesiast. 8. c. 
27. híveni amariorem morte midierem, quae laqiieus vena-
torum est et segena cor illius. Keserűbbnek találtam az 
asszonyt a halálnál, vadásztőr és háló az ő lelke. Kezei 
pedig kötelek és Chrysostomus az ilyen csalárd gonosz 



nőt az igaz barátság ellenségének, kikerülhetlen büntetés-
nek, szükséges bajnak, természetes megkísérlésnek, nélkü-
lözhetlen csapásnak, a ház veszedelmének, örvendetes 
kárnak nevezi, szóval a rossz asszony a gonoszság quintes-
sentiája, szép színnel befestve. Mulier mala est amicitiae 
inimica, inevitabilis poena, necessarium malum, natúra-
lis tentatio, desiderábilis calamitas, domesticum periculumt, 
delutabile detrimentum, mali natúr a boni colore depicta 
Chrisost huj Protagorastól egyszer ezt kérdezték, mért 
adja leányát legnagyobb ellenségének feleségül ? így felelt: 
Mert már rosszabbat nem adhattam neki a világon, mint 
egy feleséget. Az asszonyok hamisságáról így ír Seneca 
in proverbiis. »Aut amat aut odit mulier, nihil tertium, 
dediscere flere foeminam mendacium est, duo genera 
lachrymarum dantur in oculis foeminarum, unum veri 
doloris, et alterum insidiarum, mulier cum sola cogitat, 
maZa cogitat«. Egy asszony vagy gyűlöl vagy szeret, a 
kettő közt nincs középút. Kétféle köny van az asszonyok 
szemeiben, egyik az igaz fájdalomé, a másik a tettetésé. 
Ha az asszony egyedül van, soha sem gondol jóra. A mi 
a szépséget illeti, Petrarka szerint, a kinek szép felesége 
van, bálványképe vagyon, a mit sok pénzbe kerül, napon-
ként változó ruházattal kistaffirozni. Boetius pláne azt 
írja, hogy egy szép és ékes asszony templom pocsolya 
fölé építve. Mulier speciosa et ornata est templum super 
cloacam aedificatum. Laert. de vita et morte Philosoph. 
Azért álmélkodom rajta, hogy olyan szörnyen bolondok 
találhatók, kiknek különben híres büszkeségét egyetlen 
szép asszony földre tiporhatja. Ezt azonban a szerelem 
kielégíthetlen vágya okozza s Seneca mondja: amans quod 
cupiat scit, quod sapiat. non videt. A szerelmes tudja mit 
kíván, de nem látja mi az okos. Seneca in proverb. Azért 
nevezte Prodicus a vágyát kettős szerelemnek s a szerel-
met kettős bolondságnak. Cupiditas est geminatus amor, 
amor est geminata insania. Stob. serm. 62. De mert a 
világ teremtésétől a legerősebb hősök bolondokká tétettek 
az asszonyok által, bocsássuk meg tehát a bolondságot 
minden asszony-fantastának s hadd űzzék feleségeikkel 
a bolondságaikat, a meddig nekik tetszik. De ha ezt a 
fejezetet az asszonybolondok felolvasnák feleségeik előtt, nem 
csodálnám, ha az asszony azt mondaná: Ej, ej, ej, hogy 
nem éri ez a bolondság az én uramat is«. 

A lánglelkű Ábrahám a Santa Clara utánzói többé 
nem bírtak elődjük magas szárnyalásával, poétikus fordu-
lataival A kíméletlen satvra hangja elérdesedett nálok, 
s rekedt szitkozódássá fajult, egy vásári kofa nyelvén elő-
adva. Lealacsonyította ez úgy a papi állás színvonalát, 
mint az isteni szolgálat méltóságát. A nagyszámmal levő 
epigónoknak, de különösen a loyoliták capucinade-jainak 
gonosz élcelődése, szennyes fantáziája hol visszataszító, 
hol groteszken komikus, bár mindig érdekes emléke a 
szószék hagyományainak. Nézzük csak 1782-ből egy 
München melletti bajor katholikus lelkész, Wiesen páter 
drasztikus, gorombasággal gazdagon fűszerezett stylusát: 

»A szent gyónást — úgymond -— és a szent olvasót, 
kedves keresztények, ne hagyjátok el. De nincs minden-

nap időtök — mondjátok. Nincs időtök? Bezzeg táncolni, 
ugrándozni, dajnálni és kurjongatni egész éjszakán át van 
időtök. Ej, ej, hagyjatok fel már ezzel, s inkább pörges-
sétek az olvasót, mert ez győzi le a pokoli disznófarkút. 
Bizonyságul elmondok nektek egy épületes történetet. 
Valamelyik apáca-kolostorban volt egyszer egy apáca, a 
kiből kulcsárnő lett.^Ekkor elkezdett egy fiatal pap járni 
hozzája. Eleinte semmi rossz sem forgott a fejőkben, de 
már úgy van az, mint mikor tüzet gyújtanak a szalma 
mellett. Gonosz fickó a Sátán, abban nem kell bízni, mert 
lássátok, miután egy ideig mindennap összejöttek, utoljára 
egymásba szerettek és íme mi történik? Az is fiatal, ez 
is fiatal, eltökélik hát magokat, hogy együtt állnak odább. 
Hát ez mind szép, mind derék, szerencsés utat nekik, 
Isten hírével. Szép élet lehet, mondhatom: ez pap, amaz 
apáca: mentsen Isten! De pap volna ez? Apáca volna 
az? És hát hova fognak menni? Mit kérditek? bizonyo-
san a Lutherségbe. Mihez kezdenek ott? Abban ugyan 
ne kételkedjetek: mindenesetre feslett élethez. Igen, igen, 
úgy is történt. Két teljes évig kószáltak szerte a világban, 
végre a lelketlen pap az Ő cafatját (uram bocsáss! azt 
akartam mondani, azt a jóravaló apácát) szépen hoppon 
hagyta s odább állott. Nesze neked. Mi lesz most belőle? 
Képzelhetitek, mi szokott bekövetkezni az ilyen söpredék-
nél. Felütötte a mészárszéket és a testéből élt. Pfuj, gya-
lázat. Nem disznó-élet ez ? De várjatok csak, ne siessünk 
olyan nagyon. Vigyázzátok meg, mi történt. Utoljára a 
ronda disznó mindenéből kifogyott, mert mészárszékével 
és disznóságaival semmit sem kereshetett többet. Azután 
paráználkodásai következtében megtanult franciául * és 
beteg lett. S betegségében utoljára is a kereszthez csúszott. 

»Igy van az: ki a rossz élettel végzi, az az imád-
sággal kezdi.« 

(Vége köv.) Várnai Sándor. 

MISSZIOÜGY. 
Karcolatok a külmisszió köréből. 

(Árny- és fényképek Hunanból). 

(Folytatás.) 

Egy erőszakos német utazó 
Dr. Wolfe német utazó vagy három héttel indult el 

előttünk Hankowbói. Cautonba készült s Hunanon keresztül 
akart oda menni. Csang-sa városához érve bebocsátatást 
követelt. A hivatalnokok pedig nem akarták beereszteni. 
Dr. Wolfe annyira ragaszkodott eszméjéhez, hogy kije-
lenté inkább meghal, de mégis bemegy a városba. Erre 
a városi hatóság a Wucsangban lakó alkirályhoz fordult, 
kérvén Őt, hogy a pekingi német konzullal távolítássá el 
az utazót városuktól. De a német konzul azt feleié: 
Dr. Wolfenak teljes joga van a városba bemenni, ő vissza 
nem hívja és a hivatalnokok felelősek lesznek érte bármi 
baj fogja is őt érni. Ez a közlemény megtette a hatást. 
Az utazót beeresztették a városba. De hogyan? Csang-

* Obscoen célzás. 



saba való megérkezésünkkor sokféle mesét hallottunk 
a doktorról és kalandjáról. Ő mindenütt »Németországra* 
hivatkozva lépett föl, és ezek az emberek igen sok mulat-
tatót tudtak »Németország« viselt dolgairól beszélni. A 
valódi tényállást igen nehéz megtudni, mert mindenki 
másképen mesélte el. A kerületi főhivatalnok a követke-
zőleg adta elő: »Dr. Wolfe március 4-én érkezett váro-
sunk alá és itt volt 20-áig, tizenöt napig várt a bebocsá-
tásra. Sok alkudozás után 19-én reggel bebocsátottuk zárt 
kocsiban jött negyed négykor és zárt kocsiban távozott 
egy negyed hatkor, két órát töltött a város falain belől. 
A kerületi főnök fogadta egy, a kormányzó Yemenjahoz 
közel levő csarnokban. Együtt teáztak és együtt ettek 
édességeket és süteményeket. Sötétben jött., sötétben ment. 
A népet nem látta, a nép sem őt*. Ez a történet. Mikor 
meghallottam azt, mindjárt sejtettem, hogy ez a tapasz-
talata nem fogja megkönnyíteni utazását. Úgy is lőn. 
Heng-csóban még nagyobb próbáitatásokon ment keresztül. 
Itt nemcsak kicsúfolták és megdobálták, de tényleg a 
vízbe is akarták dobni. Li-yii-tangba Heng-csótol 40 mér-
földre, már nem tudott eljutni. Három szolgája megszökött 
s egyedül volt kénytelen Hankowba visszatérni. Erőszak-
kal bejutott ugyan Csang-saba. de ezzel egy hunani város-
ban sem lendített a gyűlölt barbarok ügyén. Látszólagos 
győzelme valósággal vereség. A Siang völgyi városokat 
mi is elzárva és a népet nagyon is rossz hangulatban 
találtuk. A kormányzó ez alatt az idő alatt körútra volt 
s a megtörtént dolog sehogy sem volt Ínyére. Mint mondják, 
így szólott: ^Elődeim szerencsések voltak. Az ő idejükben 
egy idegen lépett be a városba. Miért kellene az időmben 
vala kinek ide bejönni? fájdalom! elvesztettem tekintélye-
met, minden emberek között én vagyok a legszerencsét-
lenebb*. Vajon a kormányzó fájdalma igaz volt-e vagy 
tettetett, nem tudom, de azt tudom, hogy általa népszerű-
sége növekedett. »A mi kormányzónk jó ember. Ha itthon 
lett volna, a barbarok nem szentségtelenítették volna meg 
szent városunkat*. így beszéltek az emberek a tea 
házakban. 

A megváltozott fő-üldöző. 

Leng Mo-ha, Csó-Han kiadója meglátogatott ben-
nünket és sok érdekeset beszélt a mi fő ellenségünkről. 
Elmondotta, hogy Csó-Han mostanában többnyire szülő-
helyén időz, mely Csang-satól mintegy 45 (angol) mérföld-
nyire van. Valaha igen jómódú ember volt, mindenét 
elosztogatta, egy darab, körülbelül 600 frt értékű főid 
birtokán kívül, mely elégséges jövödelmet nyújt maga és 
családja számára. Azelőtt, ha a városba jött, rendesen 
meglátogatta a pogány templomokat. De már teljesen 
szakított a csang-sai idegen gyűlölő párttal. Ma már nem 
ír és nem terjeszt keresztyénellenes könyveket. Hanem 
keresztyén könyveket olvas. Kérdeztük Leng La-at vájjon 
Csó-Han miféle véleménynyel van azok felől a könyvek 
felől, melyeket néki küldöttünk. De úgy felelt, hogy egy-
általán nem mondja véleményét, nem szól se jót, se rosz-
szat. Örvendezve hallottuk mindezt, mert ez azt mutatja, 
hogy Csó-Han lelkülete megváltozott a keresztyén könyvek 
olvasása által. Többször írtam és többször küldöttem neki 
vallásos és tudományos munkákat, bár soha sem válaszolt, 
de Leng közlése meggyőzött arról, hogy törekvésem 
nem volt teljesen hiábavaló. A Csó-Han convertálása 
felől elterjedt hír azonban alaptalan. Ö ugyan még nem 
keresztyén, de okom van hinni, hogy ez az üldöző egé-
szen felhagyott a keresztyén vallás ellen való működésével. 
Ha ez időben Csang-sában lett volna, magunkhoz kérettük 
volna egy találkozásra, de a vidéken lévén, nem tehettünk 

egyebet, minthogy baráti üdvözletünket küldöttük neki 
régi barátja és kiadója által. 

»Csodálatos!« 

Örültem a Leng Mo-hával való találkozásnak, mert 
sok dolgom volt vele 1891. év óta, a mely évben rájöttem 
arra, hogy ő nyomtatja és adja ki a Csó-Han féle irodal-
mat. Barátságos és bizalmas volta igen jól esett. Fia 
néhány évvel ezelőtt meglátogatott bennünket Hankowban. 
De alig tudtunk vele valamire menni, lelke telve volt aggo-
dalommal és félelemmel. Megkínáltuk teával és sütemé-
nyekkel, de hozzájuk sem nyúlt. Második látogatása alkal-
mával sem fogadott el semmit, se. Később megmondotta 
az okát. Varázslattól félt, azt képzelte, ha étkeinket meg-
ízlelte okvetetlenül idegenné, keresztyénné fog átváltozni. 
De jóval Hankowból való eltávozása előtt meggyőződött 
balgaságáról és ezt ki is mutatta az által, hogy bátran 
elfogadott tőlünk mindent, a mivel kínáltuk. Most, hogy 
az öregebb Leng fölkeresett bennünket, megkínáltuk őt is, 
egy doboz süteményt helyeztünk elébe. Elmondtuk neki, 
hogy a süteményeket Angliában készítették, 30—40 ezer 
li távolságban (li chinai mérföld, circa egy kilométer) és 
tengeren szállították. »Csodálatos — mondta az öreg — 
a tengereken jött keresztül 30—40 ezer li távolságból« 
és kivett három-négy darab süteményt és jóízűen elköl-
tötte. »Csodálatos — mondta az öreg ismét — tengere-
ken jött keresztül 30—40 ezer li távolságból* s bele 
markolt dobozba és a kabátja ujjába tüntette el a süte-
ményeket. Miután azt többször ismételte s úgy látszott 
a doboz összes tartalmát el akarja tulajdonítani, azért, intet-
tünk a szolgának, hogy távolítsa el a dobozt. Többé nem 
mertünk felvilágosult hunani ember elé süteményes dobozt 
tetetni. Mindazáltal örvendetes volt látni, hogy az öreg 
ember mennyire túltette magát az idegenek varázsló hatal-
mától való babonás félelmen. Öt évvel ezelőtt inkább 
meghalt volna, mintsem megízlelte, vagy a gyermekeinek 
megengedte volna ízlelni az idegenek süteményét. 

Két kerületi hivatalnok is meglátogatott bennünket. 
Mikor fölemlítettük, hogy szeretnők a belvárost megnézni, 
azt felelték: a kormányzó nincs itthon és leköteleznénk 
őket, ha kívánságunkkal hazafelé való utunkban állnánk 
elő. Ebbe mi is beleegyeztünk. Ezenkívül a szél is ked-
vező volt még és ezt felhasználni akarván, minden további 
késedelem nélkül elindultunk Heng-csóba. 

Emberek és állatok a telegraph ellen. 

A hivatalnokok velünk szemben szívesek és közlé-
kenyek voltak. Többek között a telegraph felől is beszél-
tünk velők. Úgy mondották Yoh-csóig már elkészült a 
vonal s még ez év folytán elkészítik az egész hálózatot. 
Elmondották mennyi küzdelmükbe került, míg a teiegraphot 
behozhatták Hunánba. Emberek és állatok ellen kellett 
érette küzdeniük. Az előbbiek kivágták a távíró oszlopo-
kat, az utóbbiak meg kidöntögették. Vagy hat éve lehet, 
hogy az első kísérletet megtették a távíró-hálózat beho-
zatalára. A feldühödött nép az oszlopokat eltüzelte, a sod-
ronyt vízbe dobta és a munkásokat elkergette. Az ellen-
szenv most is megvan, de a hivatalnokok komolyan rajta 
vannak és a munka halad előre. Még ez évben elkészül 
a hálózat és Csang-sa közelebbi összeköttetésbe jön a 
birodalom többi részeivel és a külvilággal. 

Beszélték még azt is, hogy egy bizonyos bennszülött 
tőkepénzes gőzhajózási társulatot akar alakítani. Hajóik 
Sing-tan, Csang-sa és Hankow között járnának. A ne-
messég és a tanultabbak óhajtanák a terv megvalósulá-
sát, de a kormányzó ellene van, mivel ekkor Hunan meg-



nyílna az idegen kereskedelem előtt. Pedig a hunaniaknak 
valóságos jótétemény lennének a gőzhajók. Egyébiránt a 
kormányzónak van három vontató gőzhajója. Útközben 
találkoztunk is a kormányzóval és hajóival. Valósággal 
élvezet volt látni a gőzhajókat, a mint tovább siklottak 
Siang hullámain. De hát ez még csak a kezdet kezdete. 

Az aranytojásokat tojó ruca, 

Csang-sa igen szép város. Négy (ang.) mérföldnyire 
terjed a folyó partján. Hajó forgalma figyelemre méltó. 
Templomai és egyéb középületei számosak. A város gyö-
nyörű dombos vidéken fekszik. A folyó túlsó partján van 
a hires Yoh-luh hegység, rajta fekszik a várossal szem-
közt a hírneves Yoh-luhi főiskola. A legenda szerint e 
hegységben tanyáz az aranytojást tojó ruca. Ügy vélik e 
hír elhatott a barbarokhoz is, és most csak e drága kincs 
megszerzése végett özönlenek ide. Néhány éve egv idegen 
járt. erre. Látták, a mint a távcsövén keresztül nézegette 
a hegyet. Vájjon mit akarhatott volna mást, mint az arany 
rucát kikémlelni? Sokan félnek is, hogy a ruca immár 
elvarázsohatott, mert már rég nem látta senki se! 

Csang-saban négy főiskola van, köztük leghíresebb 
a Yoh-luhi. Igen tanulságos tudni, hogy az idevaló ta-
nulók valósággal szomjúhozzák a nyugoti tudományt. A 
nemesség közt is találkoznak olyanok, a kik hajlandók a 
nyugoti tudomány és iríveltség elfogadására. A kovász 
tehát már működni kezd. Legyünk türelemmel és bízzunk, 
míg a kovász megerjeszti az egész tésztát. 

A mint Hang-csó felé közeledtünk szivünket nagy 
remények és fényes visiók dobogtatták. Úgy véltük, olyan 
helyre megyünk, a hol szívesen várnak bennünket. A hol 
a convertitákkal kellemesen fogjuk az időt eltölteni. — 
Eszünkbe sem jutott, hogy itt kellemetlenségek is érhet-
nek bennünket. Örömmel beszélgettünk arról, hogy Hunan-
ban misszió telepet létesítünk. A központi állomás Heng-
csóhan leszen és innét kiindulva állítjuk fel a többi állo-
másokat. Egyik visiónkban már láttuk állomásaink 
láncolatát egyfelől Canton tartományáig — másfelől Fuh-
kien innét más irányban Hupeh provinciák felé elönyo 
múlni. Égy) másik látományunkban már láttuk a londoni 
missziótársulat Dél- és Közép-Chinában munkálódó misz-
szionáriusait Heng-csóban összegyűlni és első oekumenikus 
zsinatjukat megtartani. Sok ily dolgokról beszélgettünk, 
képzelő tehetségünk nagy erővel működött és sziveinket 
boldogító öröm feszítette. 

(Vége köv.) — a — s . 

B E L F Ö L D . 
A dunántúl i egyházkerület egyházi 

értekezlete. 
— Jegyzőkönyv. — 

Felvétetett a dunántúli ev. ref. egyházkerület érte-
kezletének Pápán, 1897. szept. 26-án tartott gyűléséről. 

Jelen voltak előbb püspök úr, majd Körmendy Sándor 
egyházkerületi főjegyző elnöklete alatt, az egyh.-ker. egész 
vidékéről igen szép számmal összejött egyházi és világi 
férfiak és Kis József értekezleti jegyző. 

I. Antal Gábor püspök úr megnyitó beszédében 
röviden, de nyomósán kiemelte az egyházi értekezletek 
fontosságát, a melyeken minden tartózkodás nélküli őszin-
teséggel beszélhetjük meg legbelsőbb bajainkat és szüksé-

geinket: nagy körültekintéssel és tárgyismerettel fejtegette 
a lelkészi fizetések feljavítására, rendezésére eddig felvetett 
eszméket és tervezeteket. Beszédének menete és főbb 
pontjai ezek. 

•Mindnyájan meg vagyunk győződve, hogy azon 
bajoknak orvoslása, melyek itt fel fognak merülni, nem 
annyira a hivatalos egyház eljárásától, mint inkább a 
lelkészek egyentetü tervszerű, előre megfontolt működésé-
től függenek. Általában örömmel üdvözöltük az egyház-
politikai törvényeket, mert elvileg öszhangzanak a mi 
egyházunk szellemével. De sajnos, hogy a reversulisoknak 
látrányos hatása a mi egyházunkra nagy mértékben 
nyilatkozik, sokkal nagyobb mértékben, mint a felekezet-
nélküliség, a mitől úgy féltünk. Mondhatom, hogy a mi 
kis egyházainkban, melyek nagyobb terhet hordoznak, 
mint az Alföld nagy egyházai, mégis korántse látszanak 
oly fenyegető nyomai a felekezetnélküliségnek, mint azok-
ban. Talán az Isten ád erőt arra. hogy a jövőben is 
sikerül a bensőségteljes lelfiészi gondozás által a feleke-
zetnélküliségnek ellentállanunk. Itt egyik legfőbb föltétel az, 
hogy lelki táplálékot adjunk híveinknek; mert valóban, ha 
az emberek arra a meggyőződésre jönnek, hogy anyagi 
áldozatot hozni nem megfelelő lelki javakért nem érdemes, 
ebből a veszedelmes következményt levonhatják. 

A másik dolog, a mi bennünket érdekel és foglal-
koztat, a lelkészi javadalmak rendezése és emelése. Itt két 
csoportra lehet osztani az eddigi javaslatokat. 1. A magyar-
országi ev. ref. egyházak anyagi helyzetének rendezése 
önerőnkből. Úgy gondolják azt, hogy állítassék fel egy 
magyar országos ev. ref. egyházi közpénztár, a melyhez 
a gyülekezetnek minden híve egyenlő adóval járuljon és 
kiszámítják, hogy ezen esetre kétségtelenül tisztességes 
megélhetés biztosíttatik a lelkészeknek. Ha mi egy most 
alakuló egyház volnánk, úgy igen üdvös volna ez, de mi 
nem alakuló egyház vagyunk, hanem egy oly önkor-
mányzattal bíró egyház, a mely önmaga kormányozza 
magát. Most már, ha oly helyen kellene kivetni adót, a 
hol edig semmi egyházi adót se fizettek, vagy jelentéke-
nyen kellene emelni ott, a hol igen csekély volt az eddig; 
ezt én önkormányzati tekintetben kivihetetlennek tartom. 
Hogy tehát mi egy egyházi közpénztárt létesítsünk, ez a 
javaslat önmagában halva született. 

Ezen javaslat szerint minden lelkésznek egyenlő 
fizetés adatnék. No most már az bizonyos, hogy az em-
berek szellemi és testi képesség tekintetében nem egyen-
lők, vannak egyéni különbségek. Bizonyos, hogy most a 
a több fizetéssel több teher, intensivebb munka jár együtt. 
Mi lenne, ha testileg, szellemileg leghivatottabb papjaink 
mind a legkisebb és így legnyugodalmasabb életet nyújtó 
gyülekezetbe törekednének? Bizonyára nem lenne üdvös! 

2. Mások szerint csak az állam segélyével és ebből alko-
tandó közalappal lehet javítani a fizetéseket. Az 1848: 
XX. t.-c. az általános kiinduló pont. Itt sok oldalról meg 
kell fontolni a dolgot. Mert ha az állam azt mondja, én 
elvállalom az összes papi fizetéseknek 800 frton kezdve 
a rendszeresítését, akkor azt is mondja majd, hogy mind 
azt a vagyont, melylyel az egyházak erre a célra bírnak, 
kezembe veszem. Ilyen kötelezettséget el lehet vállalni, de 
jöhet az állam oly helyzetbe, hogy nem tudja azt bevál-
tani s beáll a pusztulás. Ily módon tehát nem valósítható 
a XX. t.-c., mert mi magunk sem egyezünk bele. 

Az állam tervbe vette, hogy ép úgy mint a tanítói 
fizetéseknél, kiegészíti a lelkészi fizetéseket egy bizonyos 
minimumra. Vannak nekem itt is aggályaim, még a ter 
vezetet nem ismerem. Nem hozták nyilvánosságra. Ennek 
következése lenne, hogy számadásainkat nekünk is fel 
kellene terjeszteni az államhoz; kimutatni, hogy a lelkészi 



javadalom a minimumot nem adja meg. Nem tudom, hogy 
a megerősítés vagy a fegyelmi eljárás tekintetében mikép 
akarna befohni. Az ember, valamint a korban nem veszi 
észre, hogy öregszik, de mégis öregszik: úgy az állam is, 
ha befolyást gyakorol, bár nem veszszük észre, folyton 
folyvást veszítünk függetlenségünkből. Én magam részéről 
mindent elkövetek, hogy az annyiszor igéri segély kellő 
mennyiségben rendelkezésünkre bossáttassék, de úgy hogy 
az adassék átalány alakjában a mi önkormányzati tes-
tületünknek. És azt hiszem, hogy a mi döntő szóval bíró 
vezéregyéniségeink lelkesen befolynak arra, hogv az a 
segély oly összegben szavaztassék meg, hogy annak fele 
része újabb szervezésekre minden évben tőkésíttethessék, 
fele része a mostani szükség fedezésére fordíttathassék. 
így 20 év múlva lehetne egy oly megtakarított tőkénk, 
melynek erejével a bajok orvosolhatók lennének. Nyiltan 
kifejezem, hogy az állami segélyezés ilyen módozatának 
barátja vagyok, mert egyházunk önrendelkezési jogát, 
alkotmányos érzületét ezzel lehet legjobban megbarát-
koztatni. 

És most mivel szellemi életünket tárgyaló felolva-
sások és előadások is bejelentettek, nem akarok a prak-
tikus indítványok tárgyalása terén tovább menni, hanem 
magamat és elnöktársamat, Körmendy Sándor urat, az ér-
tekezlet szives jó indulatába ajánlva — az értekezletet 
megnyitom. 

2. Elnök felhívására az értekezlet jegyzője jelenti, 
hogy a tárgysorozatot úgy állította össze, a mint az a 
^Dunántúli Prot. Lap« szept. 12-iki számában kihirdette-
tett. E szerint felolvasást tartanak: 

1. Szűcs Dezső csajági lelkész : »Egy háztársadalmi 
gyakorlati kérdésről«. 

2. Csizmadia Lajos lepsényi lelkész : »Egyházunk 
belső és külső építéséről*. 

3. Demjén Márton veszprémi lelkész: »Ev. ref. 
ifjaink vallásoktatásáról és vallástani kézikönyveinkről*. 

4. Seregély Dezső misszionárius lelkész: »A ref. 
lelkész helyzetéről, tekintettel a vallási és sociális moz-
galmakra'!:. 

5. Alapszabályok megállapítása. 
Jelenti továbbá a jegyző, hogy két nappal ezelőtt 

három indítványt vett kezéhez, a miket a tatai egyház-
megyei lelkészi értekezlet terjeszt a kerületi értekezlet elé. 
Tekintettel arra, hogy az értekezlet idejéül megállapított 
2 óra alatt semmikép sem lehet a tárgysorozaton végig 
menni: azt indítványozza a jegyző, hogy legelőször az 
alapszabályokat tárgyalja le az értekezlet, annyival inkább, 
mert az alapszabálytervezet már a mult évben is ki volt 
tűzve tárgyalásra. 

A tárgysorozat gazdagságát örömmel veszi tudo-
másul az értekezlet. 

A jegyzőnek alapszabályok legelőször való tár-
gyalására vonatkozó indítványát elfogadja. 
3. Jegyző pontonként felolvassa az alapszabálvter-

vezetet, a mit némi módosítással az értekezlet a követ-
kezőleg fogadott el. 

A dunántúli ev. ref. egyházkerületi értekezletének 
alapszabályai. 

1. Az értekezlet címe: »A dunántúli ev. reform. 
. egyházkerület egyházi értekezlete. 

2. Az értekezlet célja egyházunk életét közelebb-
ről érdeklő népszerű és tudományos előadások, felol-
vasások s ezek terjesztése által az egyházi munkálkodást 

belterjesebbé tenni, az egyháztár^adalmi tevékenységet 
fejleszteni, fokozni. Valamint akár maga által kezde-
ményezett, akár az egyházmegyei lelkészi értekezletek 
részéről felküldött célszerű indítványokat terjeszteni az 
egyházkerületi közgyűlés elé. 

3. Az értekezletnek tagjává lehet egyházkerüle-
tünknek bármely buzgó tagja, ki e nemes célra bármi 
úton-módon közreműködni akar. 

4. A tagok meghatározott tagsági díjat nem fizet-
nek, hanem tetszés szerint járulnak a fölmerülő költ-
ségek fedezéséhez. Ezt az önkéntes tagsági díjat az érte-
kezlet főjegyzője szedi be és kezeli számadás mellett. 

5. Összejöveteleit az értekezlet a rendes egyház-
kerületi közgyűlés helyén és idején tartja. 

6. Az értekezletnek tiszteletbeli elnöke a püspök 
és a főgondnok; lelkészi és világi működő elnöket, 
valamint jegyzőjét is az értekezlet maga választja. 

7. A tanácskozásokat az elnök vezeti. 
8. Az értekezleten felolvasásokról a jegyző gon-

doskodik, ő állítja össze és hirdeti ki lapban az érte-
kezletet két héttel megelőzően a tárgysorozatot is. 

Ezen alapszabályokat az értekezlet a főt. egyház-
kerületre tudomás vétel végett is beterjeszti és a kerületi 
jegyzőkönyvben való kinyomatásukat kéri. 

4. Jegyző kéri az értekezletet, hogy miután a beter-
jesztett egyik indítványnak előadásával megbízott egyén 
kénytelen lesz e'.őbb távozni, mit a mikor az indítványok 
tárgyalására kerülne a sor: ezért engedje meg az érte-
kezlet, hogy ez az indítvány soron kívül mindjárt vétes-
sék tárgyalás alá. A kérelem megadatván, Kecskeméthy 
Jenő előterjesztette László János lábatlani lelkésznek a 
tatai egyházmegyei értekezlet által egyhangúlag elfogadott 
azon indítványát, hogy a lelkészek fizetésének minimuma 
800 írtban állapíttassák meg. A 800 frt alapfizetéshez 
öt izben járuljon 100 frt ötödéves korpótlék. A fizetés 
ilyen felemelése mellett is az egyháztagok állami adójuk 
25%-nál több egyházi adóval megróhatok ne legyenek, 
hanem az egyházi adón felül hiányzó évi szükségletet az 
állam saját pénztárából bocsássa a konvent útján az egy-
házak rendelkezésére. 

A ker. egyházi értekezlet az indítványnak azon 
részét, hogy a lelkészek fizetésének minimuma leg-
alább 800 frtban állapíttassák meg és ho y az alap-
fizetéshez öt izben 100 frt ötödéves korpótlék járuljon, 
egyhangúlag elfogadja és az egyházkerületi közgyű-
lésre felierjeszteni rendeli a konventnek ily értelem-
ben való megkeresése végett; a 25°/<ros egyházi 
adóra vonatkozó részét pedig, mint a minek hord-
erejét előre kiszámítani nem lehet, a napirendről leveszi. 

5. Szűcs Dezső csajági lelkész tartotta meg felolva-
sását, melynek menete és főbb eszméi ezek: 

Az egyháztársadalmi téren több baj merült fel és 
vár orvoslásra. Első sorban a vallástalanság, hitbeli közöny; 
ennek megszüntetése céljából többek által ajánlt belmisszió 
gyakorlását, belterjesebb hitélet fejleztését melegen pártolja, 
mint ajánlott gyógyszert; hangsúlyozza annak óvatosságát, 
mert túlságba hajtva — mint tapasztalni lehet — gyó-
gyítás helyeit árt. Védelmére kel a lelkészi karnak, azon 
minduntalan hangoztatott váddal szemben, hogy a lelkészi 
kar a belmissziót illetőleg nem teljesíti kötelességét; hivat-
kozik a múltban kifejtett szent buzgalmára a lelkészi 
karnak és dicséretes elismeréssel említi fel a világi urak 
és úrnők nagy és nemes tettekkel bebizonyítolt élő és 
munkás hitét, mikor mint szent nép is királyi papság 
erős református hithűséggel forgolódtak az Űr dolgaiban, 
mint hűséges segítői a lelkészeknek; ugyancsak felhozza, 



hogy a lelkészek ma is lankadatlan buzgalommal fáradnak 
munkáik elvégzésében a lehető legszélesebb téren, bár az 
anyagi téren sok helyen a szent buzgalom lelohasztására 
erősen ható szegénység, néhol nyomor áttörhetlen gátot 
emelnek a lelkész és hívek munkás kegyessége elé — 
azonban fájólag tapasztalja, hogy a világi urak és úrnők, 
elhagyva elődeik utait, fele részben hidegek, közönyösek 
— a templomot nem látogatják, úrvacsorát nem vesznek, 
az adót zúgolódva fizetik stb. és így rossz példát adva 
kétessé teszik a lelkész munkájának sikerét. 

Kérve kéri a ma is buzgó, vallásos urainkat és 
asszonyainkat, hogy a lelkészi karral ezután karöltve 
építsék a Krisztus egyházát és szóval, tettel hassanak oda, 
hogy az úri közönség említett részénél mutatkozó rideg 
közöny megszűnjék és a szegénységgel küzdő papság és 
hívek nyomora enyhíttessék. 

A tanítói nyugdíjul, elemi iskolázok által fizetni kö-
telezett 15 kros nyugdíjadónak teljes megszüntetése cél-
jából egyháztársadalmi úton mozgalom megindítását indít-
ványozta, mert nem tartja helyesnek, igazságosnak, a több-
féle adóval túlterhelt, gyermekeket taníttató szülék újabb 
adóval rovassanak meg. 

Végül az egyházi téren is helyt foglaló címkórság 
ellen emeli fel kérő szavait tisztelettel ajánlja, hogy a 
lelkészt sokszor hivatalosan helyettesítő kántor-tanítónak 
»tisztelt*, a s.-lelkészeknek »tiszteletes* és az életfogy-
tig választott kerületi tisztviselőnek: nagy tiszteletű*, a 
püspöknek: »főtisztelendő* legyen a hivatalos címe. 

Az értekezlet köszönetet mond a felolvasónak, 
hogy egyháztársadaimi bajaink néhány forrására, 
valamint azok orvoslásának módjára bátor nyíltság-
gal rámutatott; óhajtandónak tartja, hogy az érte-
kezés egyházkerületünk hivatalos lapjában megje-
lenjen. 

6. Csizmadia Lajos felolvassa értekezését az egyház 
építéséről, melyben kifejti, hogy az egyház a Kr'sztusban 
való hit alapján való szabad egyesülése az embereknek, 
hogy egymást kölcsönösen támogatva, buzdítva a Krisz-
tushoz hasonlókká lenni törekedjenek. Egyházépitő mun-
kának tartja mindazt, a mi ezt a célt elősegíti. E célra 
kellene munkálni a presbyteriumoknak is; a minthogy 
a gyakorlatias angol, skót és amerikai reform, hitfeleink-
nél hűséggel is teljesítik e kötelességeiket a presbyteriu-
mok. Nálunk azonban a presbyteriumok csak administráló 
testületekké lettek, a melyeknek mintha se idejük, se ked-
vük nem volna a szorosabb értelemben vett lelki és val-
lási ügyekről való gondoskodásra. A lelkészi hivatal-
nak is inkább csak a hitszónoki oldala domborodik ki 
nálunk, mintha nekünk nem is szólana a megdöbbentő, a 
munkásságra intő figyelmeztetés: »embernek fia őrállóul 
állítottalak én tégedet*. Ilyen viszonyok mellett kivész a 
református öntudat, és szenvedhetetlen lágy melegség vesz 
erőt egyházunkon. Ennek folyománya az a szomorú 
statisztika, a mely szerint mi vesztünk legtöbbet a vegyes 
házasságok révén és a felekezetnélküliség által. Ez arra 
int bennünket, hogy gondoljunk többet a jelennel, mun-
kálkodjunk többet a jövőért. Ne mondja senki, hogy most 
ilyen a korszellem s az ellen nem tehetünk semmit. A 
korszellem, az egyes emberek gondolkozásának a kinyo-
mata. Az egyes emberekre, hassunk hát, a mennyit csak 
tudunk. Fegyverünk kitűnő, az evangélium: hirdessük 
lelkesen, (Cura pastoralis.) Az ifjak vallásos nevelése, 
vallásos estélyek, építő felolvasások; jó könyvek terjesztése 
mind igen ajánlatos segédeszközök. Mindenek felett pedig 
a presbyteriumokat kell valóságos egyházi tanácscsá átvál-
toztatni, hogy vegyenek részt a hívek lelki gondozásában 

és ajánlja a vasárnap megszentelésére és a mértékletes-
ség előmozdítására alakítandó egyesületeket Nem ekklé-
siolak ezek az ekklésiákon, hanem a szabadjukra hagyott 
és szabadságukkal visszaélő emberek megromlását elő-
idéző botlások elkerülésére szánt intézmények. Az egyházi 
fegyelem gyakorlását is igen óhajtja. 

Az értekezlet őszinte elismeréssel adózik érteke-
zőnek aszakszerü és alapos felolvasásért, és kéri, hogy 
munkáját kinyomatás s így szélesebb körben ismer-
tetés végett engedje át a Dunántúli Prot. Lapnak ^egy-
szersmind az egyházmegyei lelkészi értekezletek 
becses figyelmébe ajánlja az értekezést. 
7. Demjén Márton »ev. ref. ifjaink vallásos oktatá-

sáról és vallástani kézikönyveinkről« c. értekezésében az 
ifjak vallásos nevelésénél különös gondosságot sürget: a 
használt tankönyveket gyakorlati szempontból ismertiti és 
jónak tartaná, ha az egyháztörténetet abban a modorban 
adnák elő, a melyben a nagy gyakorlati ügyességgel és 
szakismerettel rendelkező Farkas József az Úr Sionát 
megírta. 

Az értekezletet abban, hogy a nagy gyakorlati 
érzékkel, készített felölvasáskoz érdemlegesen hozzá-
szóljon, meggátolta a kerületi közgyűlés megnyi-
tása. E miatt nem halgathatta meg a tárgysorozatba 
felvett negyedik felolvasást se, valamint nem szól-
hatott hozzá a tatai egyházmegyei lelkészi értekezlet 
által felküldött még két indítványhoz se. 

Jegyzette: Kis József. 

N E K R O L O G . 

Borsos Szabó Mihály és neje sírkövénél. 
Elmondatott Kecskeméten október 3-án a síremlék leleplezése 

alkalmával. 

T. K.! Budapesti theol. akadémiánk előjáróságának, 
tanári karának és tanuló ifjúságának képviseletében jelen-
tünk meg e sírhalom körül, hogy síremlék állításával 
eleget tegyünk egy régi kötelességünknek, melynek teljesí-
tését a körülmények eddig nem engedték; hogy tisztességet 
tegyünk 30 év óta itt pihenő kegyes jóltevőink emlékének . . 

Borsos Szabó Mihály és neje Bóka Pap Erzsébet 
hamvai porladoznak e sírhant alatt. Egyszerű igénytelen 
emberek voltak, kiket sem előkelő társadalmi állás, sem kiváló 
vagyon, sem fényes tehetség nem emelt ki a közönséges 
emberek sorából. Borsos Szabó Mihály annyira egyszerű 
ember volt, hogy igénytelen megjelenése s bizonyos naiv-
sága gyakran szolgált tréfa és elménckedés tárgyául ele-
venebb szellemű kortársai előtt. 

Családdal, gyermekekkel sem áldotta meg őket a 
gondviselés. De adott nekik jó szivet, nemesen érző lelket, 
mely a földi vagyont nemcsak a testi szükségek kielégí-
tésére" szolgáló eszköznek tartja, hanem az áldásosztogató 
Isten olyan adományának tekinti, melylyel a lelki célokra, 
a vallás és tudomány, az egyház és iskola oltárain is 
áldozni kell az igaz embernek; adott nekik jó protes-
táns hitbuzgóságot, mely egyházával együtt tudott érezni 



s annak felvirázoztatására mindig kész volt a maga földi 
javaiból áldozni. E város idősebb lakosai még emlékez-
hetnek rá, a kecskeméti és pesti egyházak évkönyvei 
tanúskodnak róla, hogy Borsos Szabó Mihályban mindig 
készséges gyámolítóra talált az egyház és iskola szent ügye. 

De a legnagyobb jót a mi budapesti theologiai aka-
démiánkkal lette ez a nagylelkű házaspár. Akadémiánk 
történetében a következők olvashatók a Borsos Szabó-pár 
alapítványáról: 

»Borsos Szabó Mihály és neje Bóka Pap Erzsébet 
kecskeméti birtokosok és lakosok, 1860. október 2-án 
Pesten kelt közös végrendeietökben egy kis pesti házukat 
(akkor mészáros utca, ma vámház-körút 9. sz. alatt.) és 
Kecskemétváros határában a Csődöri-pusztán 76 katasztrá-
lis hold földüket a theologiai akadémiának hagyományoz-
ták. A nagylelkű hagyományozók 1862, illetve 1867-ben 
elhalálozván, a hagyaték két évi pörösködés után 1869-ben 
került az intézet birtokába. A pesti ház, mely eredetileg 
a tanárok és tanulók szállásául volt hagyományozva, mint 
sülyedt és rozoga udvari ház, erre a célra nem volt alkal-
mas s mert az utcára nem volt kiépítve, bérháznak sem 
jövedelmezett kellőleg. Ezért az akadémia elöljárósága 
1885-ben eladta 24 ezer frtért. A kecskeméti föld pedig, 
melyet huzamos ideig bérletileg kezeltetett az intézet, 
1892-ben, mikor a kollégium számára Fehérmegyében a 
nagy »Selymes* pusztát megvettük, szintén eladatott, még-
pedig 21 ezer száz frtért. Az alapítvány pénzértértéke 
tehát 45 ezer száz frt, és így a kecskeméti Borsos Szabó 
pár intézetünk nagyobb jóltevői közé tartozik«.* 

íme, T. K., közel félszáz ezer frt az az anyagi erő, 
melylyel az itt porladozó kegyes jóltevők budapesti theo-
logiai akadémiánkat örök időkre megsegítették. De ezt. a 
magában véve is szép alapítványt még nemesebbé teszik 
a viszonyok, melyek között létre jött. 

Borsos Szabó Mihály, mint pesti háztulajdonos, gyak-
ran megfordult Pesten, mely akkor túlnyomólag németajkú 
és csaknem kizárólag római és gör. katholikus volt. Az 
ő tősgyökeres magyar szivét és buzgó kálvinista lelkületét 
mélyen bántotta az a szomorú tapasztalat, hogy az ország 
fővárosában a magyarság és a protestantismus csak türt 
mostohák. Fogékony lelkét egész erővel megragadta az 
anyaszentegyházunk jobbjait akkor mozgató ama nagy 
eszme, hogy a hazai reformátusságnak a papnevelést is 
felölelő főiskola emeltessék az ország fővárosában. Meg 
kell honosítani, meg kell szilárdítani a magyar protestan-
tismust a főváros német és pápista világában. 

Ám a kor jobbjai által hévvel ápolt eszme a sza-
badságharc leveretését követő nehéz idők miatt nem tudott 
egyszerre megvalósulni. Csak mikor Török Pál, pesti egy-
házunk ez éleslátású és nagy erélyű lelkipásztora, vette 
kezébe az ügyet, csak akkor mutatkozott remény az áldá-
sos eszme megtestesülésére- Köztudomású tény, hogy a 

* Lásd Ssöts Farkas : A budapesti ev. ref. theologiai aka-
démia múltja és jelene. Budapest, 1896., a 117. és 118. lapon. 

dunamelléki reformátusság számára abban az időben itt 
Kecskeméten, a most is virágzó kollégiumban képezték a 
lelkeszeket. Török és elvtársai a kecskeméti lelkészképzést 
több tekintetben hiányosnak találván, először azzal az 
indítványnyal léptek föl, hogy a theol. intézet Kecskemét-
ről Pestre helyeztessék át , de mikor ennek az indítvány-
nak Kecskemét teljes erejéből ellenszegült: akkor 1855-ben 
nagy erőfeszítéssel és példás áldozatkészséggel verseny 
theologiai intézetet állítottak Pesten az ország főváro-
sában. 

Borsos Szabó Mihály látta, átélte azt a nagy küz-
delmet, mely a theologiai kollégiumért Pest és Kecskemét 
között éveken át vívatott. Nem a csökönyösökkel tartott, 
kik a helyett, hogy korszerüleg fejlesztették volna a kecs-
keméti hiányos intézetet, szüntelenül csak azt hajtották : 
nem engedünk, mienk a jog ! Az ő egyszerű, de nemes 
lelke felülemelkedve a megcsontosodott helyi érdeken, 
azokhoz csatlakozott, kik így szólottak: hadd győzzön a 
jobb; áldozzunk, építsünk a jövőnek, hiszen a haladást, a 
tökéletesedést sürgető vallásnak vagyunk a hívei. S a mint 
szivében elgondolta, akként is cselekedett. Tegnap mult 
37 esztendeje, felment Pestre, megjelent Török Pálnál, 
kivel az előtt is többször érintkezett s 1860. október 2-án 
megtette végrendeletét, melylyel vagyona nagyobb részét 
a pesti theologiai kollégiumra hagyományozta s ezért 
élete végéig, mely 1867-ben következett be, sok szemre-
hányást és kárhoztatást kellett elszenvednie földiéitől és 
rokonaitól. 

De még életében megkapta az elégtételt is. A Pest és 
Kecskemét között szenvedélyesen folyt harc 1860-ban 
azzal végződött, hogy a kecskeméti kollégium nem bírva 
a versenyt a hatalmasabb versenytárssal, százados kollé-
giumában önkényt beszüntette a papképzést, kárpótlást 
pedig a most is virágzó jogakadémiájában talált. A kár-
hoztatás és keserűség vihara is elcsendesült lassanként 
s még az ő életében felderült a békesség és kiengesztelés 
szivárványa. S most, egy teljes emberöltő elmultával, 
mindnyájan kegyeletes tisztelettel álljuk körül a kegyes 
jóltevők sírhalmát, s egy szívvel-lélekkel hangoztatjuk 
mindannyian : bizony ez a házaspár jól cselekedett. Mi 
pestiek az ő szép alapítványuk birtokában áldólag emle-
getjük őket, nemes jóltevőinket; e gyorsan fejlődő város 
és virágzó egyház tagjai nemes büszkeséggel elmondhat-
ják : íme, mi is adtunk erőt és segítséget ahhoz a törekvés-
hez, hogy a magyar reformátusság az ország fővárosában 
főiskola állításával szellemileg megerősödjék. Az itt pihenő 
nagylelkű jóltevők példás áldozatkészsége szolgáljon buz-
dító például mindnyájunknak: hogyan kell szeretni evan-
géliumi keresztyén hitünket s hogyan kell áldozni annak 
magasztos céljaiért. 

És most hadd hulljon le a lepel a síremlékről és 
hadd hirdesse ez emlékjel a Borsos Szabó-pár dicsőségét 
és a mi intézetünk hálás kegyeletét. 

SzŐts Farkas. 



IRODALOM. 
** A M. P. Irodalmi Társaság 1897. évi kiadvá-

nyai megjelentek és szerkesztőségünkhöz beküldettek a 
következő müvek. Az 1897. évi monografia fejében: 
Zsilinszky Mihály: Vallásügyi tárgyalások az országgyű-
léseken 1687 —1711. Terjedelme 80 ív, bolti ára 3 frt. 
A >Koszorú*-ból tiz új füzet, ú. m 31—32. Hitért és 
hazáért. írta Vándor Deák ára 8 kr. — 33. Dőre Márton 
felekezetnélküli akar lenni. Irta Vapp Albert, ára 4 kr. 
— 34. Dezső pap látomása. Irta Bányai Géza ára 4 kr. 
— 35 — 37. Rajzok egyházunk múltjából. Irta Diósi Márton, 
ára 12 kr. — 38—40. Bibliai kalauz, írta Kenessey Béla, 
ára 12. kr. — Végre a »Házi Kincstár* című új könyv-
sorozatban megjelent: Miller Csendes Órák, segédkönyv 
a bibliának az életbe átvitelére, fordította, Szász Károly. 
237 1., angolvászon kötésben 1 frt, finom papíron díszkö-
tésben 2 frt. — Ezeket a kiadványokat később ismer-
tetni fogjuk, most csak annyit említünk meg, hogy meg-
rendelhetők a Társaság főbizonyosánál. Hornyánszky V. 
könyvkiadónál (Budapest, akadémia bérháza.) 

** Arany János nagykőrösi tanárkodása című 
műre hirdet előfizetést Benkó Imre nagykőrösi ref. főgimn. 
tanár Előfizetési felhívása így szól: » Arany János kilenc 
évet töltött mint tanár Nagy-Kőrösön. Ez időszakra vonat-
kozólag sok adat található Arany közzé tett leveleiben, s 
érdekes visszaemlékezéseket közöltek Arany tanártársai 
közül Szász Károly és Szilágyi Sándor s az egykori 
tanítványok közül is többen a napilapok és folyóiratok 
hasábjain. Ezen szétszórva található adatokat igyekeztem 
kiegészíteni az itteni egyháztanácsi, iskolai választmányi 
és tanárszéki jegyzőkönyvek, s az egyházi és főgimná-
ziumi levéltárak hivatalos adataival s az egykori tanártár-
sak, tanítványok és kortársak szives közléseivel, s ezek 
alapján írtam meg Arany itteni tanárkodásának történetét. 
A mű tartalmazza Arany öt levelét, melyek közül három 
eddig épen nem, kettő pedik csak egy vidéki lapban jelent 
meg; a nagykőrösi temetőben olvasható sírverseit, több 
kisebb töredéket, s a Szilágyi Sándornak írt »Disznótort«. 
Mellékelve lesz hozzá Aranynak egy arcképe, a mit Arany 
egyik tanítványa: Szojka Emil — ma Pancsován az 
ármentesítő társulat jegyzője és pénztárnoka — rajzolt, 
s volt szives közlés végett átengedni, s a minek Arany 
sajátkezüleg írtá alá nevét.* A müvecske, a melyhez 
Szilágyi Sándor írt előszót, november hó elején jelenik 
meg, s előfizetési ára bérmentes megküldéssel 60 kr. Az 
előfizetési díjak szerzőhöz Nagy-Kőrösre október hó végéig 
küldendők. A tiszta jövedelem fele része az Arany tanít-
ványai által létesített n.-kőrosi »Arany-szobor« alap gyara-
pítására fordíttatik. Melegen ajánljuk olvasóink pártoló 
figyelmébe. 

** »Az 1848/49-iki Magyar Szabadságharc tör-
ténete* című nagy munkából most jelent meg a 90^-ik 
fűzet, melyben Grueza György Batthyányi Lajos gróf és 
az aradi vértanuk szívrázó drámáját mondja el több új 
adat felhasználásával. A füzet egykorú képei ezek: Kuf-
stein vára, Az október 6-iki vértanuk első gyászjelentése, 
Lefűrészelt darabok az aradi vértanuk bitófájából, Uthyka 
Antal, az aradi vértanuk főporkolábja, Az agyonlövetés 
helye az aradi vársáncban, Sujánszky Euszták, az aradi 

vértanuk gyóntatója, Az aradi vesztőhely régi megjelölése, 
Az aradi vesztőhely mostani megjelölése, Kiss Ernő, 
Schweidel, Dessewffy és Lázár Vilmos agyonlövetése 1849. 
október 6-án. A nagyszabású munka, mint látjuk, immár 
befejezéséhez közeledik. A kivégzések után még csak egy 
rövid fejezet az emingrációról: s kész leend a hatalmas 
négy kötet. Megrendeléseket az egész munkára, úgyszin-
tén az egyes füzetekre elfogad a kiadócég, Lampel Róbert 
(Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedése, 
Budapest, Andrássy-út 21. sz. 

E G Y H Á Z . 

Dunamelléki egyházkerületünk egyházi érte-
kezlete f. évi október 25-én délután 4V2 órára hiva-
tott össze az elnökség által. Az értekezlet főtárgyát ^egy-
ház fentartásunk bajai és gyógyszerei« felett tartandó 
értekezés fogja képezni, melyet Szilassy Aladár gondnok 
fog bevezetni s melyhez közegyházunk számos kitűnősége 
szándékozik hozzászólani. A konferencia ki fog terjesz-
kedni a lelkészi fizetésre kilátásba helyezett államsegélyre, 
továbbá a szatmári értekezlet által indítványozott adózási 
reformra is. Másik tárgya lesz a konferenciának Uaypál 
Benő budai lelkész felolvasása »a presbyterium feladatá-
ról a belmisszió s különösen az egyházi fegyelem terén*. 
Az értekezletet Szász Károly püspök ur előfohásza nyitja 
meg és Baksay Sándor esperes hálaimája zárja be. 

Tisza Kálmán a revízióról nagyérdekü nyilatko-
zatot tett a dunántúli egyházkerület legutóbbi közgyűlése 
alkalmával tartott banketten. Nyilatkozatából ide iktatjuk a 
következő részletet: »Az angolok legnagyobb tengeri 
hőse a világ sorsát eldöntő trafalgari csata előtt azt 
mondta: Angolország elvárja, hogy minden fia teljesítse 
kötelességét. Ezt a szép mondást alkalmazzuk magunkra. 
Magyarország és a mi felekezetünk is elvárja, hogy min-
denki teljesítse kötelességét; s ha ez meglesz, ép úgy 
diadalmaskodni fogunk mindenek felett, Ntkiink köteles-
ségeink vannak egyházunk iránt, hazánk iránt. Egyhá-
zunk iránti kötelességünk az, hogy ne fessük túlfeketére 
a helyzetet, de érezzük annak súlyát, érezzük a reánk 
háramló kötelességet. Tegye meg kötelességét a tanító az 
iskolában, a lelkész tegye meg necsak a szószéken, hanem 
híveivel való folytonos érintkezésben is. A világiak, mi, a tár-
sadalmi téren vegyük kezünkbe a küzdelmet és hassunk oda, 
hogy társadalmilag szégyelje magát az, ki egyházunkhoz hü-
telen. Ha ez megtörtént, akkor győzedelmünk mindeneken ér-
vényesül. Ne higvjék, hogy a legnagyobb veszedelem onnan 
jön, a mit egy-némely statisztika feltüntet, vagy onnan, 
a mit századokon keresztül szenvedni kellett; nem: a 
főveszély abban van, a mi a protestáns egyház sarkala-
tos elve, a teljes vallás-szabadgyakorlatban, a melyben 
még felekezet nélkül is gyakorolhatja valaki a hitet. De 
ebben azt hinni, hogy a törvényhozási hátralépés által 
lehet segíteni, merő illusió. Ez be nem fog következni, 
míg szabadalvű uralom lesz. Ha, a mit nem hiszek, más 
szellem és irány kerülnek uralomra, lehet, hogy e törvény 
revideáltatik, de azt a haza és főleg mi századokon 
keresztül siratni fognánk. Teljesítse mindenki kötelességét: 
önerőnkön hazánk, egyházunk javára és minden vesze-
delmet le fogunk győzni.« 

A debreceni ev. ref. egyház presbyteriumának 
azon végzése ellen, mely a főiskola három tanszakának 



tanári képviselőit jövőben kizárja az egyház tanácsából, 
a presbyterium több tagja fölebbezést adott be az egy-
házmegyéhez. E méltán széleskörű érdeklődést keltett ügy 
remélhetőleg oly megoldást nyer, mely nem fogja az egy-
ház és kollégium közötti százados kapcsokat tágítani oly 
határozat érvényre emelésével, mely minden látható haszon 
nélkül felette alkalmas arra, hogy a kedélyeket végképen 
elmérgesítse. Az emberek egymáshoz való közeledésének 
és így a békés megoldásnak talán biztos mutatójaként 
tekinthetjük azon körülményt, hogy az egyház lemondott 
főjegyzőjét, Somogyi Pál tanítóképezdei tanárt a presby-
terium lemondásának visszavételére bírta. (</.) 

I S K O L A . 

Lelkészképesítő vizsgálatok tartatnak f. hó 19. 
és 20. napjain a budapesti theologiai akadémián. A vizs-
gálatra készülő jelölteknek és segédlelkészeknek figyelmébe 
ajánlom a vizsgálati szabályzat következő rendelkezéseit: 
77. §. A vizsgálatra jelentkezők kötelesek a vizsgálatot 
megelőző napon a theologiai akadémia igazgatójánál sze-
mélyesen jelentkezni, végbizonyítványaikat kivenni, illetőleg 
erkölcsi és tartózkodási bizonyítványaikat bemutatni és 
mindenféle tartozásaikat rendbe hozni, ellenkező esetben 
vizsgálatra nem bocsáttatnak*. »A vizsgálat díja szemé-
lyenként 10 frt, melynek előzetes beszedése a theologiai 
igazgató kötelessége* (92. §.) A jelentkezés, a bizonyítvá-
nyok bemutatása és a fizetmények teljesítése október 
18-án d. e. 9—11 óráig az igazgatói irodában eszköz-
lendő. Budapest, 1897. október 6-án. Szöts Farkas, igaz-
gat ó-lan ár. 

Budapesti ref. főiskolánk főgimnáziumában 
kegyeletes ünnepély volt e hó 7-én Török Pál püspök 
halála évfordulati napján. Az egyháztanács a mult évben 
elhatározta, hogy a főgimnázium alapítóinak és jóltevői-
nek emlékére, minden évben hála-ünnep tarlassék, még 
pedig mindig Török Pálnak, az intézet nagynevű alapítójának 
halála évfordulóján, az első ilyen ünnep Török Pál 
emlékének szenteltessék. Az ünnepélyen, mely a főgim-
názium dísztermében folyt le, megjelent az egyháztanács 
néhány tagja, s élén Szász Károly püspök úrral, a theol. 
és főgimnáziumi tanárikar, a theol. és főgimnáziumi 
(V.—VIII. oszt.) tanulóifjúság és a Török-család tagjai 
özv. Török Pálné vezetése alatt. A »Te benned bíztunk* 
első és utolsó versszakának eléneklése után Szász Károly 
püspök úr tartott magasszárnyalású, szép megnyitó beszé-
det, melyben az iskolai emlékünnepek fontosságát fejte-
gette. A hála, úgymond, az emberi szív egyik legnemesebb 
érzelme. Csak romlott szív emlékezhetik hálátlansággal 
jóltevőire. A hála egyszersmind erkölcsi tartozás is jólte-
vőink iránt, sőt nem annyira erény, mint inkább köteles-
ség. Hálával nemcsak az élők, de az elhunytak iránt is 
tartozunk. Ez a kegyelet hálája. Vannak emberek, kik a 
jövőnek élnek: vannak tettek, melyek a jövőnek szólnak. 
Ezekre visszaemlékezni, ezek emlékezetét felújítani: két-
szeres kötelesség. Ezért rendelte a budapesti főgimnázium 
elöljárósága, hogy az intézet alapítóinak és jóltevőinek 
emlékére évenként hálaünnep tartassák. Am a hálaünnep 
azt követeli a tanároktól, hogy az alapítók szelle-
mében az ő inteniiójukat szem előtt tartva végezzék 
magasztos hivatásukat; azt teszi kötelességévé a tanuló 
ifjúságnak, hogy tanulásban és magaviseletben az alapítók 

által kitűzött cél, nevezetesen az evangéliumi keresztyén 
erkölcsiség, a magyar nemzeti élet és kultura felvirágoz-
tatására törekedjenek és munkálkodjanak teljes igyekezettel. 
Majd Farkas Józit f theol. tanár állott föl és egy kitűnően 
megrajzolt korrajz keretében megkapó vonásokkal beszélte 
el Török Pálnak a főgimnázium megalapításában kifejteit 
fáradságos küzdelmeit és a fényes eredményeket, melyek 
nagy erőfeszítéseit koronázták. A háromnegyed óráig tar-
tott beszéd a maga korhű festéseivel, megragadó jellem-
zéseivel, színdús részletezéseivel és szép előadásával mind 
végig feszült figyelemben tartotta s a végén zajos tapsra 
ragadta a hallgatóságot. Az emelkedett szellemű ünnepélyt 
Molnár Sándor igazgató záró beszéde s a közönségnek a 
XXV. zsoltár dallamára elmondott következő éneke fejezte 
be, melynek szövegét az 1884. évi egyházkerületi Török-
emlékünnepre Szász Károly püspök úr írta: 

>Nyugosztalja örök béke, 
A ki értünk fáradott. 
Legyen áldott szent emléke, 
Mit örökül ránk hagyott. 

Ezereknek ajakán 
Zeng dicséret nagy nevének, 
Mert a földi lét csak árny, 
De a hollak mindig élnek*. 

Budapesti ref. főiskolánk theologiai akadémiája 
kegyeletes ünnepélyt rendezett e hó 3-án Kecskeméten a 
Borsos Szabó házaspár emlékére. Ekkor leplezte le e nagy 
jóltevőinek síremlékét a kecskeméti temetőben. Az ünne-
pélyen jelen voltak Szánthó János pesti esperes a theolo-
giai választmány, Farkas József, Petri Elek, Ilamar Ist-
ván és Szöts Farkas a tanári kar, Danóci Antal és Kóréh 
Endre a theol. ifjúság képviseletében. A kecskeméti egy-
ház elöljárósága, élén Mészáros János lelkészszel és Györffy 
Balázs főgondnokkal, az akadémia küldöttségét kitüntető 
szívességgel fogadta: saját vendégének tekintette, elszállá-
solta s a tisztelet minden jeleivel elhalmozta. Az ünnepély 
október 3-án a templomban vette kezdetét, hol a nagy-
számú közönség előtt Petri Elek theologiai tanár az evan-
gélium üdvözítő erejéről az ő páratlan ékesszólásával azt a 
szép beszédet tartotta, mely mai számunk elején olvasható. 
Az isteni tisztelet hatását fokozta a szép vallásos ének, 
melyet a kecskeméti kollégium kantusa Miliő László veze-
tése' alatt ritka szabatossággal adott elő. Isten tisztelet 
után a küldöttséget a város fogatai szállították ki a budai 
temetőbe, hol szintén nagy közönség előtt Szöts Farkas 
theologiai tanár tartott rövid beszédet, mely a mai »Nek-
rolog* rovatban olvasható. Erre leleplezte a síremléket, 
melyet sötét gránitból márvány alapra piramis alakban a 
kecskeméti Muth-testvérek cég készített, igen csinos kivi-
telben. Beszéd előtt és után ismét a kollégium hatalmas 
énekkara gyönyörködtette az egybegyűlt közönséget. A 
síremléken ez a felirat olvasható: »Borsos Szabó Mihály 
(1792—1867.) és neje Bóka Pap Erzsébet (1796-1862) . 
Nagylelkű jóltevőinek hálából emelte a budapesti ref. tbeö-
giai akadémia*. — Az ünnepély végeztével társas ebéd 
volt a Beretvás-szálloda külön termében, hol az egyház 
és a város elöljárósága és intelligenciája igazi magya-
ros vendégszeretettel látták és tüntették ki akadémiánk 
küldöttségét. 



GYÁSZ ROVAT. 

f Simonffy Polyxena, özv. K. Tóth Antalné e hó 
5-én Debrecenben váratlanul elhunyt 69 éves korában. 
A köztiszteletben álló úrnő elesvén, csonttörést szenve-
dett, mely oly veszedelmes volt. hogy szervezete nem 
bírta ki az azzal járó fájdalmakat. Szívszélhűdést kapott 
s rövid idő alatt jobblétre szenderült. Halála széles kör-
ben keltett legmélyebb részvétet. Férjével, a debreceni 
kollégium és tiszántúli egyházkerület volt ügyészével na-
gyobb alapítványt tett a debreceni főiskola céljaira. Ő 
maga egy a férje által megígért, de függőben maradt 
30 ezer frtos alapítványt saját vagyonából megtoldva ha-
gyott hátra. Ezenkívül kisebb-nagyobb összegeket hagyo-
mányozott egyházi és kulturális célokra; így a debreceni 
ev. ref. egyháznak és a Csokonai körnek. Temetése e hó 
6-án nagy részvét között ment véghe. Koporsója felett 
férjének unokaöescse K. Tóth Kálmán mondott megható 
imát. A megboldogultban Simonffy Imre, debreceni pol-
gármester, az ev. ref. egyház és főiskola gondnoka, test-
vérét gyászolja. (t/.) 

f Teleki Péter nyug. törvényszéki elnök, Abaúj-
vármegve volt alispánja, nyug. egyházkerületi és egyház-
megyei tanácsbiró, a szinai ev. ref. egyház főgondnoka 
f. évi október 6-án élete 85-ik évében Kassán elhunyt. 
Temetése október 8-án ment véghe Kassán és Kenyhecen, 
hova holttestét elszállították. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A király ajándékáért. Jóságos királyunknak 

dicső őseink emlékére szobrokat állító legmagasabb elha-
tározása protestáns templomaink és iskoláinkban is ország-
szerte felgyújtotta az ünnepies hálaadás tüzét. Debreeenben 
e hó 3-ikán a díszmagyarba öltözött városi elöljáróság 
s nagyszámú közönség jelenlétében lí. Tóth Kálmán 
tartott imát a kístemplomban. Ugyanez nap délután a jog-
hallgató ifjúság segítőegyesületének volt ünnepies dísz-
ülése a kollégiumi oratóriumban, melyen szintén nagy-
számú közönség vett részt. Ez alkalommal az ünnepi 
beszédet dr. Bartha Béla mondta. A főgimnázium és tan. 
képezdei növendékeknek mult hó 29-én magyarázták meg 
a püspök és tanárok jelenlétében a német császár pohár-
köszöntőjének és királyunk ajándékának mélyre és messze-
ható jelentőségét Bocsi Imre gimn. igazgató meg Nagy 
Elek gimn. tanár, Csiky Lajos pedig imádkozott. Mindezen 
alkalommal a Jókai királyhymnusza, a nemzeti bymnusz 
és szózat éneklése emelte az ünnepi hangulatot. (J.) 

* Révész Bálint sírszobra. A Tóth András deb-
receni szoborművész által készített sikerült mellszobrát 
Tiszántúl nagyszerű püspökének most öntik ércbe Mün-
chenben s e hó 22-én fogják ünnepélyesen fölállítani az 
ihletett imaíró nyugvóhelyén, a debreceni Kossuth-utcai 
temetőben. (J.) 

* Nagyszerű alapítvány. Folyó év január 15-én 
Begensburgban (Bajorország) elhalt gróf Dörnberg Ernő 
16—17 millió márkás alapítványának e hagyományozó 
által kijelölt célra való felhasználását a regensherceg meg-
engedte. Az alapítvány főcélja protestáns árva gyermekek 
fölneveltetése. A hatévnél nem fiatalabb és házasságból 
való árva gyermekek egyes családoknál helyeztetnnek el. 
Ha Bajorországban, a hesseni nagyhercegségben és a 
birodalom egyéb részeiben, nem találtatnék 700 protes-
táns árva gyermek, úgy katholikus árvákra is kiterjeszt-
hető a jótétemény. Továbbá a vakok és siketnémák inté-
zetei és a protestáns lelkész özvegyek és árvák egyetemes 
gyámintézete 10 évig 180 ezer márkát kapnak ez alapít-
ványból ; úgyszinte több 600 márkás ösztöndíjat alapíta-
nak belőle egyetemi tanulók számára, de a mely ösztön-
díjasok fele csak erlangeni theologus lehet. Végül tervbe 
van véve egy, esetleg kórház építése protestánsok és ka-
tholikusok számára. (Cs.) 

* Schmidt Károly Jenő ág. hitv. ev. lelkész úr 
»Keresztyén vallástanára« e lap 33. számában megje-
gyeztem, hogy abban ev. református egyházunk hittana 
rettenetes elfogultsággal vagy tájékozatlansággal van is-
mertetve. Erre nézve idéztem is a munka 101. és 137. 
szakaszait. Megjegyzéseimre szerző úr a Békés-Csabán 
megjelenő »Evangélikus Egyházi Szemle« 9. számában 
válaszolt. Nagyon sajnálom, hogy e válaszra két okból 
nem. reflektálhatok. Egyik ok az, hogy Schmidt úr, min-
den bevett irodalmi szokás ellenére, nem abban a lapban 
válaszolt, a melyben az én cikkem megjelent; már pedig 
egy ugyanazon kérdést két, különböző olvasóközönséggel 
bíró lapban vitatni meg, nemcsak hálátlan, de egyenesen 
céltalan dolog is, mivel így mindenik lapnak olvasói az 
éremnek csak az egyik oldalát láthatnák. A másik ok 
pedig az, hogy Schmidt lelkész úr elmondván a maga 
mondanivalóját, »a kérdést maga részéről befejezettnek 
nyilvánítja*. Nagyon termeszetes, hogy ilyen »Roma lo-
cuta, causa finita est* állásponttal szemben nekem sem 
lehet több szavam. Révész Kálmán. 

* Helyreigazítás. Ezen lapok 39-ik számában a 
tiszai ág, hitv. ev. kerület Miskolczon szeptember 14—16. 
tartolt közgyűléséről közlött tudósításomban a többiek 
között ezen passzus is előfordul a 613-ik lapon: »a kép-
viselők megbízó levelei rendben találtatván, a jegyzőségre, 
a beteges dr. Marko helyére dr. Mesko és dr. Szántó 
lettek megválasztva«. Félreértések kikerülése céljából a 
jegyzőséget tekintve következőképen áll az illető határo-
zat: »Dr. Marko Sándor egyházkerületi világi főjegyző a 
jelen gyűlésből való elmaradását betegségével mentvén 
ki: a kerületi közgyűlés ezen megbetegetés felett való 
fájdalomnak adván kifejezést, egyházkerületi világi főjegy-
zőül a jelen gyűlés tartamára dr. Mesko László helyette-
sítiWeber Samu. 

* Az osztálysorsjáték. Szeptember 29-ével a »kis 
lotto« Magyarországon megszűnt és az osztálysorsjáték 
modern és kipróbált intézménye lépett helyébe. A m. kir. 
szab. osztálysorsjáték, melynek hivatalos játékterve mai 
borítékunkon közzé van téve, az aránylagos kis betétekkel 
szemben kedvező játékesélyeket és nagy nyereményeket 
nyújt. A kibocsájtott 100,000 sorsjegy közül 6 osztályba 
osztva 50.000 nyeremény huzatik ki. 

Az utolsó évnegyed alkalmából mindazon olva-
sóinkat, kiknek előfizetésök lejárt, bizalommal föl-
kérjük, hogy előfizetősöket megújítani szívesked-
jenek. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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A keresztyén szocializmus. 

A socialismus mint latin szó eredetileg tár-
sulást jelent; újabb időkben azonban irodalmi 
téren egész tanná, s a polgári társadalom ós 
állampolitika szempontjából számot tevő intéz-
mónynyé fejlődött; a szocialisták, mint a munkás 
néposztály tagjainak szövetsége pedig napjaink-
ban nemcsak országossá, hanem már nemzet-
közivó fokozódván, sőt valóságos hatalommá 
nővén ki magát, nagyban foglalkoztatja a sajtót 
s úgy szólván állandó tárgyul szolgál magyar 
hazánkban is, valamint a politikai, úgy az egy-
házi lapoknak, ez utóbbiakban különösen a ke-
resztyén szociálizmus eszméje, ennek megvalósítása 
s társadalmi érvényesítése beható figyelemben, 
sőt szakszerű ós magvas fejtegetésekben része-
sülvén. 

llogy a keletkezésében menthető s józan 
értelemben vehető szociálizmus napjainkban már 
egészen tévútra jutott, hogy hívei s tényleges 
tagjai az úgynevezett szociálisták — valószínűleg 
a szociálizmus theoriáját elvileg pártoló tudo-
mányos írók s államférfiák célzata ellenére — 
mint köztapasztalás, de saját negédes nyilatko-
zataik szerint is vallástalanok, istentagadók, sőt 
a közerkölcsiségnek is konok megvetői, a keresz-
tyénségnek pedig ós a szentírásnak élces gú-
nyolói, a fenálló társadalmi rendnek megbontá-
sára s ha máskép nem eszközölhető, erőszakos 
felforgatására, a vagyonos és vagyontalan nép-
osztály egymás elleni gyűlölködésének szítására 
s a tőkepénzesek ós munkások élet-halálra szóló 
összeütközésének megharcolásával a vagyon kép-
zelt egyenlőségének tényleges megvalósítására 
törekednek s így nemcsak az ő legtöbbnyire 
értelmi proletárokból álló nemzetközi vezetősé-
gük, hanem egész szezvezetök, szövetkezósök ós 
intézményök, úgy vallási, mint erkölcsi szem-
pontból megítélve kárhozatos, társadalmilag pe-

dig a legnagyobb mérvben veszélyes: mind ezt 
napjainkban sajnosan észleljük, de különösen 
még kellően meg sem izmosodott magyar állami-
ságunk tekintetében fájlaljuk, sőt a szociálizmus 
terjedéséből származó gyakori erőszakos rend-
zavargások s vérengző merényletek elszomorító 
következményei miatt méltán aggódunk. 

A szociálisták a munkás néposztályokhoz 
képest többfélék lóvén, miután a mi hazai gyári 
és kózmű-iparnnk, bányászatunk s kereskedel-
münk nemcsak a tulajdonkópeni külföld, de a ve-
lünk egy monarkhiát képező szomszéd osztrák 
örökös tartományokhoz viszonyítva is még ala-
csony fokon áll, ez oldalról még nem olyan fe-
nyegető a veszély s bennünket legközelebbről 
és leginkább érdekel a mi alföldi s Duna-Tisza-
közi főleg protestáns hitfelekezetünkhöz tartozó 
mezőgazdasági munkásaink közt is a legutóbbi 
időben felmerült s kiütött szociálizmus, s a mi 
főleg gabonatermeléssel foglalkozó magyar hazánk 
tévútra vezetett mezőgazdasági munkásainak 
ügye. Célszerű és indokolt tehát, hogy első sor-
ban az ő valóban létező bajaikat és sérelmeiket 
kitapogatva s felismerve, azokat az egyedül üdvös 
keresztyén szociálizmus gyógyírjával orvosoljuk 
s a közójök iclegeU bujtogatok által becsempé-
szett veszélyes tanok tovább terjedésétől őket s 
általok magyar társadalmunkat s protestáns egy-
házunkat és hitfelekezetünket lehetőleg meg 
óvjuk. 

Jézus Krisztust s az ő apostolait és a leg-
első keresztyéneket a szociálizmus kezdeményezői 
úgy szeretik feltüntetni, mint az emberi társa-
dalom felsőbbségtől s közhatóságtól való független-
ségének, családi szervezetének és a tényleges va-
gyonközösségnek prédikálóit és követőit, Őket 
jelezvén a mostani szociálizmusnak előhírnökei 
gyanánt. 

Hogy pedig ez egyátalában valótlan, világos 
ós kétségtelen már abból, hogy Krisztus az őt 
kisértő s határozott véleménynyilvánításra fel-



hivó farizeusokat, kik a rómaiak uralmát, bár 
azok a zsidó népet sajátságos vallásuk és szer-
tartásaik szabad gyakorlatában nem háborgaták, 
függetlenségét elvesztett hazájukban mégis nehe-
zen tűrték, arra intette, hogy adják meg a ró-
mai császárnak, a mivel annak tartoznak, s épen 
ezen csillapító intelme s a kívánatos néplázítás-
tól való szigorú tartózkodása miatt nem is lőn a 
földi helyett lélki országot építő Krisztus a zsidó 
nép megígért messiásául elfogadva, s bár Üdvö-
zítőnk az ő szűkkörű tanítványaival, t. i. az 
apostolokkal, kik őt saját családaiktól megválva 
állandóul követék s hittérítő utaiban kisérók, a 
dolog természeténél fogva közös háztartásban 
élt is, az őt szintén követni hajlandónak nyilat-
kozó gazdag ifjútól nem azt kívánta, hogy osz 
sza meg vagyonát az ő követőivel, hanem arra 
intette az ifjút, hogy adja el minden marháját 
s ennek árát a szegények alamizsnáira fordítsa, 
s valamint maga Krisztus urunk, úgy az ő apos-
tolai is nem a vagyonközösségét, hanem a sze-
gények segélyezését s a tiszta keresztyéni sze-
retetből származó alamizsnálkodást hirdették és 
követték. De a legelső keresztyének is, kik eleinte 
kevesen és szétszórva voltak, nem tartották a 
vagyonközösséget, hanem az egymáshozi szoros 
összetartozandóságot s gyülekezeteiknek a távol-
bóli kölcsönös segélyezését gyakorolták, tehát 
őket csakis mint erkölcsi értelemben vett keresz-
tyén szociálistákat lehet tekinteni. Jézus soha 
nem izgatott a gazdagok, az előkelők, a felsőbb-
ség ós közhatóságok ellen; Pál apostol pedig 
különösen az akkori nagyszámú szolgákat saját 
testi uraik irányában a köteles engedelmességre 
ós függetlenségre, de egyszersmind az urakat 
szolgáikkal való emberséges bánásra intette, ki-
emelvén előttök, hogy az Isten nem személy-
válogató; sőt a pogányok nagy apostola saját 
személyes ügyét is a római császárhoz, mint az 
ő legfőbb bírájához felebbezte. 

Áttérve hazánkra, ennek történelme azt ta-
núsítja, hogy a magyar köznép őszinte rendsze-
rető, választott elöljáróit, fejedelmeit, királyait 
tiszteletben tartó, a törvény és alkotmány sze-
rinti alárendeltséget készséggel elismerő s meg-
tartó volt. I-ső István ós I-ső Endre királyaink 
alatti támadásait sem a néposztályok ós a magán-
vagyon egyenlőségének követelése, hanem az 
országunkba tolakodott s itt főhivatalokra ós 
uralomra emelkedett jövevények elleni jogosult 
ellenszenv és ősi hazájából magukkal hozott pogány 
vallásához való természetes ragaszkodása idézte 
elő s habár igaz is, hogy a hazánkhoz közelgető 
török-ellenség ellen kellő elővigyázat nélkül fel-
fegyverzett keresztesek hadseregének, mely a ne-
messég távol maradása miatt csaknem kirekesz-

tőleg tősgyökeres magyar parasztságból állott, 
a birtokos osztály elleni fordulása, melyet az 
alacsony sorsú, de nagyravágyó vezérek s rész-
ben a lelkószkedő alpapság is szítottak, némileg 
a földbirtok felosztására is irányult, ezt könnyen 
megórthetőnek találjuk a közös erővel szerzett 
magyar föld tulajdonából lassanként egészen 
kiszorított akkori jobbágyság égre kiáltó nyomo-
rult helyzete, úgyszólván hontalansága s a világi 
ós egyházi olygarkhák, a nemesi kiváltságos és 
földbirtokos osztály zsarnokoskodása s embertelen 
kegyetlenkedése mellett. De már a nemsokára 
bekövetkezett s a lelkiismeret szabadságát hirdető 
reformáció, eltérőleg a Németországban kiütött 
dühös parasztháborútól, magyar hazánkban semmi 
testi forrongást, annál kevésbbé a vagyon egyen-
lősítésére s földosztályra fajult mozgalmat nem 
idézett elő az akkori földesurak] és jobbágyság 
közt, s az országgyűlósileg kirótt portális magyar 
adót zúgolódás nélkül fizette a dunatiszaközi s 
alföldi török hódoltságban főleg protestánsokból 
állott jobbágyság a korlátlan és fosztogató török 
harács mellett. Sőt számos adatok szerint még 
a magyar felvidéki vármegyékbe menekült örökös 
földesurainak sok nehézségek ós életveszélyek 
közt az úri adót is hűségesen beszolgáltatta, 
habár ennyiféle közadózás mellett egyházát és 
iskoláit is saját erejéből tartotta fenn. Az 1848. 
évi felszabaduláskor pedig több helyeken még 
önként teljesítette a már törvény által megszün-
tetett földesúri robotot, s csak igen szórványo-
san fordultak elő a volt földesurak ellen intézett 
jobbágyi birtokfoglalások az úrbéresek közt, noha 
ily kihágásokra az 1848/49. évi belzavarok bő 
alkalmat szolgáltattak. 

Mi okozta tehát, s mi idézte elő, hogy ma-
gyar mezőgazdasági munkásaink s az ezeknek 
úgyszólván többségét képező protestáns hitfeleink 
is elfogadták és bevették a szociálizmus csábító . 
tanait, s a folyó évi aratás idején hazánk jelen-
tékeny részében a munkát általában vagy meg-
tagadták, vagy a munkaadó földbirtokosokat és 
bérlőket a megkezdett munka abbanhagyásával 
kíméletlenül megzsarolták? 

Bizonyára a fővárosi, sőt külföldi hitető buj-
togatok csábító izgatásai mellett ott kell keres-
nünk a baj főokát, hogy szegónysorsú mezőgaz-
dasági munkásaink irányában jelenkorunkban 
már egészen kihalt a munkaadó földbirtokosok 
ós bérlők kebléből a keresztyén felebaráti sze-
re t e t ; hogy a régi időkben köztök és munkásaik 
közt fennállott patriárkhális viszony megszűnt; 
hogy a földbirtokosok, s még inkább a telhetet-
len nagy bérlők s a sok helyen kialkudott jöve-
delmi százalók minden módon fokozására törekvő 
gazdatisztek a munkásnép erejét kelletén túl is 



kihasználni iparkodván, az t a rendes aratási ós 
cséplósi munkához kapcsolt, a gyűlöletes robotra 
visszaemlékeztető mellókszolgálmányokkal is ter-
helik; hogy munkásaikkal embertelenül bánnak; 
számukra a kellő ós egészséges élelmet — hol 
ez szokásban ós kikötve van — ki nem szol-
gáltatják, vagy uzsorás értékben számítják be; 
hogy a kialkudott munkajutalékból vagy bérből 
jogtalan levonásokat tesznek, s hogy a mostani 
munkások irányában is a letűnt jobbágyi viszonyt 
igyekeznek ismét alkalmazni. 

Nem csoda tehát ha viszont a mezőgazda-
sági munkások szive is megkövesedik a munka-
adók iránt; ha a munkások is felhasználva a 
kínálkozó alkalmat, munkájok árát minél inkább 
felcsigázni s lehetőleg érvényesíteni törekednek; 
hogy munkaadóikban nem felebarátot, hanem 
ellenséget látnak, kinek semmi szívességgel ós 
kímélettel nem tartoznak, sőt annak megzsaro-
lására magukat teljesen jogosítva érzik. 

Ha visszagondolok születési helyemen (Kecs-
keméten) eltöltött gyermekéveimre, élénken em-
lékezem az ottani mezőgazdák ós munkásaik, az 
úgynevezett részesek közt létezett tartós jó vi-
szonyra. A jobb módú gazdáknak megvoltak 
akkor saját állandó részeseik, kik mintegy örök-
ségül átszállottak utódaikra, s viszont az elöre-
gedett s munkaképtelenekké vált részesek he-
lyébe ezeknek fiai s vejei léptek. Nem alku-
doztak akkor az arató ós nyomtató részre, mert 
ez a város egész határára nézve úgyszólván 
közösen és állandóul meg volt határozva a lábon 
állott gabonatermésnek jóságához, középszerűsé-
géhez vagy silányságához képest a szemes gabo-
nának. 

12., 11. és 10-ed részében, pedig akkor 
még híre sem lóvén a cséplőgépeknek, a lovak 
általi nyomtatás rendszerint szent Mihály sőt 
olykor Demeter napja (október 26.) után már 
erős derek közt végződött. De a részesek mintegy 
gazdáik családjához tartozóknak tekintettek s 
ha élelem dolgában megszorultak, ha házasság 
vagy temetés történt nálok, gazdáiktól minden 
kamat nélkül kaptak gabona-előleget vagy pénz-
kölcsönt az új termésig; azonban viszont ők is 
minden fizetés nélkül ingyen segédkeztek mun-
kaadó gazdáiknak télen a fűtő-szalma s a tűzifa 
beszállításánál s ennek felaprózásánál, trágya-
hordásnál, sertésvágásnál s lakodalom ós teme-
tés alkalmával. Példa volt rá, hogy magtalanul 
elhalt gazdák hagyományokkal emlékeztek meg 
volt részeseikről, sőt még azt is meghagyták, 
hogy koporsóikat volt részesei vigyék ki a te-
metőbe; szóval a földbirtokosság és a mezőgazda-
sági munkásosztály közt valóságos patriárkhális 
viszony létezett, mely még az évre szegődött belső 

ós külső cselédekre is kiterjedt. Ugyanazon ház-
nál lett a dajkaleányokból szolgáló, úri helyeken 
főzőnó, kik ugyanazon házból mentek tisztessé-
gesen férjhez; ugyanazon gazdánál lett az osto-
ros gyermekből lovász, a kisbéresből öregbéres, 
kik ugyanazon gazdától léptek megtakarított bó-
rökkel házasságra, az úgynevezett tanyai kerté-
szek gyermekeit pedig a nagyobb gazdák városi 
házaikból járat ták iskolába, még akkor tanyai 
iskoláknak híre sem lévén. De mindez jelen 
korunkban már gyökeresen megváltozott, ós a 
régi keresztyén felebaráti szeretet az én szüle-
tési helyemen is kihamvadt, úgy a munkások, 
mint a gazdák szivéből, ez utóbbiaknál némi 
mentségül szolgálhatván a földbirtokra nehezedő 
terhes adók sokasága, de sűrűn váltakoznak 
manapság már a belső ós külső cselédek is, mi 
kioltja a hajdani ragaszkodást s csak a hűtlen-
séget szüli ós neveli. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egybáztanácsos. 

Szegény lelkészek. 
Kétségtelenül terhes gondokkal nézünk közgazdasági 

viszonyaink fejlődése elé. Egyáltalán nem rózsásak a leg-
közelebbi jövő kilátásai, sőt ügy gondolom, hogy a ki-
egyezés óta aligha volt oly nehéz éve a magyar közgaz-
dasági életnek, mint az idei s egy komor, lassú válság 
nyomasztó súlya már is kezdi éreztetni hatását. 

Ezt annak konstatálása végett bocsátom élőre, hogy 
érzem a felelősség terhét midőn a lelkészek anyagi ügyei-
nek rendezése érdekében akarom fölemelni szavamat, s 
különösen a protestáns lelkészek köztudomású nyomorára 
hívom föl ismét a közvélemény figyelmét. Azért különösen 
ezekére, mert a római katholikusok kevésbbé érzik az 
ínség súlyát, a mellett a püspöki kar rendezési szándoka 
esetleg más irányba óhajtja terelni a kérdés megoldását, 
a görög-katholikusoké pedig, a kik családos emberek és 
szintén nyomorral küzdenek, majdnem teljesen analóg — 
legalább a tényállásra nézve — a protestánsokéval. 

Az 1848: XX. törvénycikk beváltása nagyon lassú 
léptekkel halad előre. Maga ama szerény dotáció, a mely 

,1868 óta inkább a jogcím elismerése, sem mint komoly 
megoldási szándék gyanánt adatott az egyházak segítsé-
gére, nem segített a bajokon. Az utolsó két évben a komoly 
megoldási szándék első fecskéje gyanánt vétetett fel némi 
összeg a költségvetés keretébe, de ez sem nem elég, sem 
nem biztos, s így az 1848: XX. t.-c. imperativ intézke-
déseit egyáltalában nem valósítja meg. 

A ki ismeri a helyzet borzalmasan sötét voltát, a 
melyben a protestáns papság van, az nem csodálkozhatik, 
hogy a »de profundis* szava mindennap kiáltóbbá válik; 
ámbár a történeti igazság szempontjából konstatálnunk 
kell, és jól esik konstatálni, hogy ez a kiáltás ! sokkal 
.régibb az egyházpolitikai kérdésnél. Sem a szigorú helyzet 
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nem tartotta vissza protestáns lelkészeinket attól, hogy 
stoláris jövedelmeik elvesztésének biztos tudatában is, 
lemondva jövedelmeik egy részéről, szívesen támogassák 
a liberális reformokat; sem ma, a kétségbeesés küszöbén, 
nem hajlandók a revízióban keresni kárpótlást szenvedett, 
s reájok nyomorult sorsukban kettősen súlyos veszteségeik-
ért. Egyhangú a visszhang Szilágyi Dezső és Tisza Kál-
mán legutóbbi nyilatkozataira a protestáns közélet egész 
mezején. 

Hanem viszont annál sincs semmi természetesebb, 
ha ma a protestáns közvélemény feltétlenül sürgeti nem-
csak a budget-tétel megfelelő emelését, hanem a protestáns 
lelkészek igényeinek törvényes rendezését. Törvényes ren-
dezést azért, mert a protestáns pap az 1848-iki törvény 
rendelkezésének világos és félre nem magyarázható értel-
mezése szerint jogot követel és nem alamizsnát; biztos 
évről-évre kijáró fizetés-pótlást és nem a törvényhozás 
évi megszavazásától függő — bármily jelentékeny — 
ajándékot. 

Ezt a kérdést tehát csak törvénynyel lehet megol-
dani és miután megoldása szerfelett sürgős: a törvény 
meghozatala az, a mit feltétlenül és szünetlenül kell 
sürgetni. 

A hozandó törvény lényege nem lehet más, mint a 
lelkészi fietések kiegészítése hatszáz forintra azonnal, és 
fokozatosan, legfeljebb öt-tíz év alatt nyolcszáz forintra, 
a mennyi a többi felekezetek alapjavadalma lesz. A val-
lásegyenlőségből természetesen folyik a lelkészek közt az 
egyenlő elbánás, sértés volna feltenni is azt, hogy egyen-
lőtlen elbánást kontemplálhat valaki, különösen ama fele-
kezetekkel szemben, a melyeknek lelkészei családot ala-
píthatnak. 

Magára a fizetéspótlás folyósítására nézve sem lehet 
semmi nehézség a protestáns egyház szervezett önkor-
mányzata mellett, a melynek teljesen megbízható szerve-
zete van az anyagi ügyek kezelése céljából. 

Egyetlen komoly nehézséget képez a kiszámításnak, 
illetőleg a szükséglet megállapításának kérdése. A tényleges 
alapon e kiszámítások megtörténtek az úgynevezett ».Jelentő 
ívek« alapján. Egyértelmű a panasz, hogy e jelentő ivek 
a dolog akkori sürgősségéhez képest — hiszen báró Eötvös 
záros határidőben követelte az adatok beküldését — több-
kevesebb felületességgel állíttattak össze, s inkább csak 
általános tájékoztatásul, semmint biztos alapul szolgálnak. 
Maguk tehát a fizetési adatok sem teljesen megbízhatók 
s így kiegészítésre szorulnak. 

De még ennél is fontosabb okok szólanak a kiegé-
szítés mellett. Az összeírások a tényleges alapra vonat-
koznak csak, tehát csak azt mutatják, hogy a létező lel-
készi állásoknak a létező adóztatás mellett mennyi évi 
jövedelmük van. Világos, hogy ennek egyszerű kitünte-
tése útján a teljes hiányt megállapítani nem lehet. Kétség-
telen, hogy vannak olyan^egyházak, is — s valószínűleg 
ide célzott Szilágyi Dezső megjegyzése — a melyek még 
affiliálhatók; ámbár az utolsó tíz év alatt ebben a tekin-
tetben úgy az egyház, mint a sok vidéken ezzel elválha-

tatlanul egybekötött magyar nemzetiség világos kárára, 
nagyban és egészben a szélső határig elment a protestáns 
egyház. De viszont vannak egyházak melyeknek önálló-
sítása, szervezése már ma is égető szükséggé vált. Ez a 
szempont pedig lényegesen alterálja a szükséglet megál-
lapítását s így a hiányét is. 

Még nyomatékosabb az egyházi adóztatás kérdése. 
Ez a szempont pedig nem hagyható figyelmen kívül, 
különösen a túlsúlyosan megadóztatott protestáns egyhá-
zaknál, melyeknek jelentékeny része az állami egyenes 
adók teljes alterum tantumát fizeti, vagy még azon felül 
is az egyház részére, a stoláris illetékeken felül is. 

Az 1848: XX. törvénycikk hozatalakor a francia 
rendszer szelleme egységes kultuszadóval s a hozadéknak 
lélekszám szerint felosztásával lebeghetett az akkori tör-
vényhozók előtt. Kétségkívül ez volna a legvilágosabb, 
legigazabb állapot, a mely egyszerre véget vetne ama 
lealázó állapotnak, hogy az egyes hivők felekezetüket az 
anyagi terhek különbsége miatt változtatják, s egyúttal 
tisztán meggyőződés kérdésévé tenné a felekezet nélkül 
való állapotot is; de ettől messze vagyunk. Az adott körül-
mények közt is kell azonban annyit tennünk, hogy bizo 
nyos átlagos, egyházi terhet eruálva. lehetőleg egyenlően 
az összes felekezetekre, nem a tényleges, de ezen adó 
mellett levő megterheltetés alapján állítanók föl a szük-
ségletet s ez alapon konstatálnék a hiányt. Az oszló igaz-
ságnak s az 1848: XX. törvénycikk szellemének csak így 
lehetne teljesen megfelelni. 

Mindez teljesen új, beható munkálatot igényel, a 
melyet a hozandó törvény záros határidőre rendelhet el. 

A mit mi sürgetünk — hiszen az talán kevésbbé 
a protestáns papság, mint legalább is ép annyira a magyar 
haza érdekében van — az az: hogy ez a törvény, a mely 
végre véglegesen rendezi ügyüket, haladék nélkül mutat-
tassék be, tárgyaltassék le, s osztó igazság szolgáltassék 
végre a nyomorral küzdő, jóban-rosszban hü édes gyer-
mekeknek is.* 

György Endre. 

A lelkész-, esperes- és püspökavatás és 
beiktatás egyformási tása érdekében. 

A sárospataki ev. ref theologiai tanári kar által készített s a 
tiszáninneni egyházkerület által a kebelbeli egyházmegyéknek 

véleményezésre kiadott javaslat. ** 

Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés! 
A sárospataki theologiai tanári kar, a főtiszteletű 

egyházkerület 1896. évi őszi közgyűlésének 32. számú 
jegyzőkönyvi pontjában azt a megbízatást kapta a főtisz-
teletű egyházkerülettől, hogy 

* Derék egyházmegyei gondnokunknak ezt az aktuális cikkét 
a »Pesti Napló* f. évi 278. számából vettük át. Sserk. 

** Ezt az érdekes javaslatot, mely egyházi közigazgatásunk 
és szertartásaink egyik jelentékeny részének egyenletű rendezését 
célozva, olvasóink különös figyelmébe ajánljuk s megvitatására 
lapunk hasábjait készséggel fölajánljuk. Sserk. 



I. a lelkészavatásra és beiktatásra, 
II. az esperesavatásra és beiktatásra, 
III. a püspökavatásra és beiktatásra vonatkozó szoká-

módokat a különböző egyházkerületekből szerezze be és 
sokat, eljárási azoknak ösmertetése mellett adjon véleményt 
egy, hitvallási és kormányzati elveinknek megfelelő, oly 
eljárásra nézve, mely annak idején a konvent által a 
zsinati törvényhozás elé terjesztessék, szabályzat alkotása 
végett. 

Tanári karunk ennek a megbízatásnak a legmélyebb 
tisztelettel és szives készséggel tesz eleget és e végből a 
különböző egyházkerületekből vett, sokszor bizony szűk-
szavú értesítések alapján, az ott fennálló szokásokat és 
eljárási módokat a jegyzőkönyvben megnevezett sorrend 
szerint ösmerteti, mindenik címhez hozzácsatolván egyút-
tal a kivánt véleményt is, a mint következik. 

I. A) A lelkészavatás. 

A lelkészavatást általános szokás szerint rendes 
isteni tisztelet előzi meg, a melyben többnyire a felava-
tandó egyike prédikál. A felavatási szertartás pedig lénye-
gileg így megy végbe: 1. A felavatandók a dunamelléki, 
dunán- és tiszántúli kerületekben az úrasztala köré álla-
nak, nálunk többnyire ugyanott ülve maradnak; Erdélyből 
az erre vonatkozó szokás hiányzik. 2. Következik a fel-
avató beszéde, a dunamelléki, dunán- és tiszántúli kerü-
letekben az úrasztala mellől, nálunk a szószékről; Erdély-
ből az adat hiányzik. 3. A felavató az erdélyi és a két 
tiszai kerületben a szokásos liárom kérdést intézi a fel-
avatandókhoz, melyeknek rartalma a hivatal önként való 
elvállalására., istenigéjének a szentf] könyv és hitelvek 
szerint való hirdetésére és a lelkiösmeretes hivatalvise-
lésre vonatkozik mind a három helyen. A két dunai 
kerületből vett értesítések hallgatnak e pontról. (A kérdé-
sek feltevése a dunamelléki egyházkerületben is szokás-
ban van. Szerk.) 4. A felesketés körülményei majdnem 
mindenik kerületben különbözik. Dunamelléken maga a 
felavató püspök nevezi meg személyenként, beszédének 
végén, az új pásztorokat és eskütételre hívja fel, a mit 
ezek, az egyházkerületi főjegyző előolvasása mellett hangos 
szóval nyomban le is tesznek. Dunántúl a püspök, hivat-
kozván arra, hogy a felavatandók hivatalos esküjüket már 
a sz. szolgálatra való ünnepélyes kibocsátás alkalmával 
letették, térdre borulásra és Isten áldásának apostoli 
szokás szerint való elfogadására szólítja fel őket. Erdély-
ben már ismét van esketés, valamint a Tiszántúl és 
minálunk is, szintén az egyházkerületi főjegyző előolva-
sása mellett. A legnagyobb eltérés e ponton a tiszánin-
neni kerület szokásában mutatkozik, hol az eskü letételét 
a felavatandók életrajzának az egyházmegyei főjegyzők 
által való felolvasása előzi meg. Ez a szokás tehát társ 
nélkül áll az országos egyházban. 5. A felavatandók ének-
lése — általában a papok éneklése — ekként van szokás-
ban: A Dunamelléken nem énekelnek (t. i. nem külön 
a felavatandók és az esperesek, hanem az összes jelen-

levők énekelnek. Szerk.)-, a dunantúl, mintegy a kéz-
rátétel bevezetéseül, ledérdepelve éneklik a 37. dics. 1. 
versét a felavatandók; Erdélyben eskü után énekli a 
»Jövel szentlélek Úr Istent« az esperesi és a jegyzői 
kar; Tiszáninnen ugyanezt éneklik a felavatandók, de az 
eskü előtt; Tiszántúl már ismét az eskü után énekelnek 
az esperesek és a felavatandók, de nem a 37., hanem 
a 44-ik dicséretet. (Óh szenlélek hívek bölcs tanítója.) 
6. A kézrátétel és a velejáró megoldás mindenütt térde-
pelve megy végbe, de nem mindenütt egyenlő módon. 
Dunamelléken a letérdepléskor a kórusban zendül föl a 
37. dicséret, mely alatt az avatandók szüntelen térdelnek, 
a püspök és az esperesek pedig folyton a szentelendők 
fején tartják kezeiket és az ének elhangzása után a 
püspök és az esperesek — mindenik egy-egy bibliai mon-
dással — áldást kérnek a térdeplőkre. Dunántúl egy-egy 
szentírási hely elmondásával áldja meg őket a püspök, 
az esperesek pedig az előttük állók fején nyugtatiák kezei-
ket; ez a szokás tehát, hogy a kézrátételt állva fogadják 
a felavatandók, szintén társ nélkül áll az országos egy-
házban. Erdélyben az esperesi és jegyzői kar éneklése 
alatt a felavatandók folyton térdepelnek, a püspök és 
esperesek kezeiket a fejeken nyugtatják; azután felállanak 
és úgy fogadják a »kibocsátást a papi pályára*, a püspök 
áldásában. Tiszántúl a dérdeplőkre, a szokásos kézrátétel 
közben, a püspök könyörgéssel hér áldást; Tiszáninnen 
ugyanígy, de könyörgés helyett megáldást mond. 7. A 
kézfogás. Ez a tiszántúli és dunamelléki kerületben állan-
dóan szokásban van, úgy, hogy a már felavatott lelké-
szek az előbbi kerületben a püspökkel, az utóbbiban a 
püspökkel, minden jelenlevő esperessel gondnokkal és kerü-
leti tanácsbiróval kezet fognak. Tiszáninnen néha van, néha 
nincs kézfogás, ha van, akkor is csak a püspökkel, és az 
esperesekkel. 8. A püspök második beszédet mond, mely 
a dunántúli és tiszántúli kerületből kibocsátási, illetőleg 
intő, buzdító heszédnek van jelezve és ez az utóbbi érte-
lem áll a tiszáninneni szokásra is. Az erdélyi és a tiszán-
túli kerületben a püspök második beszéde után a lelké-
szek még egyszer énekelnek és pedig Erdélyben a »Hiszek 
egy Istenben* kezdetű éneket, Tiszántúl a 76. dics. négy 
versét. (Szent vagy örökké stb.) 9. Végre a szertartást 
mindenütt az avató püspök áldást kérő imádsága és 
gyülekezeti éneklés rekeszti be. 

Vélemény a lelkészavatásról. 

Egybevetvén már az itt elszámlált adatokat hitval-
lási és kormányzati elveinkkel, kimondhatjuk, hogy a 
lelkészavatásra vonatkozó szokásokat eljárási módokat 
lényegileg helyesnek tartjuk, mindazáltal azzal az észre-
vétellel, hogy a lelkészavatás nem püspöki előjog, hanem 
általános lelkészi jog, a melyet épen azért bármejy espe-
res, vagy bármely rendes lelkész' végrehajthat,j de ter-
mészetesen a lelkészavatásra jogosított egyházi hatóság 
beleegyezésével. A részletekre nézve pedig véleményünk 
a következő: 



Elsőbben is. kívánatosnak tartandók, hogy az egy-
mástól eltérő vagy egymásnak ellenmondó részletek köz-
akarattal elenyésztessenek, a mi annál inkább remélhető, 
mivel az eltérésekben vagy nincs lényeg és így könnyen 
elhagyhatók, kiegyenlíthetők, vagy ha lényeg van, akkor 
a szentírás és hítelveink az irányadók és szabályozók, 
így mindjárt a tiszáninneni kerület bízvást lemondhatna 
az életrajzoknak hosszadalmas, a szertartást egészen pró-
zaivá laposíló felolvasásától, mivel, hogy az apostolok 
magok se igen léptek szószékre a Timotheusok és Barna-
bások felavatásakkor . . . Aztán a két dunai kerület mért 
ne vehetné fel az esketés előtti kikérdezést, mikor a nélkül 
a rákövetkező eskünek nincs teljes érdeme és mikor a 
kikérdezés különben is a régebben szokásos cenzúrának 
a velős helyettesítője!? Vagy a dunántúli kerület mért ne 
alkalmazhatná a felesketést, mikor az egyébként is álta-
lános feltétele a hivatalfoglalásnak, hitelveink szerint pedig 
istendicsőítés és mint ilyen, egyszerűsége mellett is annyira 
lényeges szertartási elem, hogy alkalmazását mint liturgiás 
könyveink, mind kerületeink többsége elengedhetetlennek 
tartják!? Aztán a Dunamelléken mért ne énekelnének a 
a felavatandók a kórus helyett, mikor az hitelveinkkel 
egészen megegyeztethető, régóta és mindenütt szokásos 
és itt egészen hálás liturgiái elem!? A kétszeri külön ének-
lést azonban, mint Erdélyben és a Tiszántúl szokták 
feleslegesnek tartjuk, mivel ez már halmozottá teszi a 
szertartást a gyülekezet rovására és szinte »újrázás« 
számba megy. Ilyenféle véleményben vagyunk a kézfogás-
ról is, a mely ott, a hol oly apostoliasan symbolikus cselek-
mény megy végbe, mint a kézrátétel, egészen felesleges 
symbolum és csupa udvariassági színvonalra süjlyed. Hátra 
van még a kézrátétel alatti térdeplés és megáldás, A tér-
deplés ó-szövetségi szokás volt, ebben a szertartásban 
pedig erősen hierárkiai jelentésű: jobb elhagyni és a 
fej meghajtásával helyettesíteni. A megáldás pedig mind 
az írás (Csel. 6, 6; 13, 3.), mind a Helv. Hitv. (XVIII. 
R. VIII. §.), mind a régibb liturgia-íróink szerint imád-
kozással, könyörgéssel hajtandó végre. 

Most már az a kérdés, hogy mi lenne hát a leg-
helyesebb, hitvallási és kormányzati elveinkkel legjobban 
megegyeztethető eljárási módja a lelkészavatásnak? Előre-
bocsátván itt azt, hogy megbízatásunk a kérdés liturgiái 
oldalára nem terjed ki: a felelet megadásánál mellőzhető-
nek. sőt mellőzendőnek tartjuk a liturgiái részletességet; 
e helyett csupán a követendő eljárás fő mozzanatait 
emeljük ki, a tüzetes szabályzat kidolgozását pedig, a 
főt. egyházkerület célzata szerint a zsinatnak hagyjuk. 
A megjegyzés után feleletünk illetőleg véleményünk a 
következő: 

1. A rendes istentisztelet elvégződése után, a lelkész-
avatási szertartást nyissa meg a gyülekezet alkalmi éneke, 
pl. a 235. dics. 1-ső verse: »Óh Isten, a ki pásztorokat«, 
vagy valamely más, de odaillő és együttesen zengendő 
ének; azért, mert minden szertartásnak közös énekléssel 
kell megkezdődnie. 

2. Minthogy e lelkészavatás kormányzati ügy is: 

tehát álljon elő a kerület főjegyzője és rövid szavakkal 
jelentse ki a szertartás célját, felolvasván a felavatandók 
neveit, illetékes gyülekezetük megemlítésével; a felavatan-
dók pedig nevök említésénél egyenként álljanak fél, hogy 
így mintegy bemutatkozzanak. 

3. A püspök, vagy esetleg az esperes, vagy bármely 
erre felkért rendes lelkész, az úrasztala mellől tartson 
alkalmi beszédet, az úrasztalát körül álló felavatandókhoz, 
mely részéről a szokásos kérdések feltevésével, a felava-
tandók részéről pedig hangos feleletadással végződjék. 

4. Tegyék le a felavatandók a szokásos esküt, az 
egyházkerületi főjegyző előmondása mellett. 

5. Zendítsék rá felavatok és felavatandók a 37. dics. 
1-ső versét, a »Jövel szentlélek Úr Isten«-t, együttesen, 
mivelhogy a Szentlélek ajándékira mind a felavatóknak, 
mind a felavatandóknak egyaránt szükségek vagyon s ha 
éneklésükhöz esetleg a gyülekezet is hozzácsatlakozik, 
annál hatásosabb és lélekemelőbb lesz az, de a kezdés 
mindenesetre a lelkészi karból induljon ki. Éneklés után: 

6. Járuljanak a felavatandók a felavatok elé és 
fejőket meghajtva fogadják a vének kezeinek rájok vette-

. tését és az addig tartson, míg a felavató könyörgése el 
nem végződik. Orgonaszóra itt semmi szükség. Ezzel a 
szertartás elérvén az igazi csúcspontot, innen már az 
általánosba való visszatérésnek kell következni. Ezért 
mintegy áthidalásképen: t 

7. Szóljon a felavató még égyszer a felavatottak-
hoz, most már különösebben a kerület nevében, de rövi-
den és velősen itt alkalmazván az ú. n. elbocsátást és 
felhatalmazást; aztán imádkozásra hívja fel az egész 
gyülekezetet, a melyet az Úri imádság után áldással 
végezzen. 

8. Zendítse rá az egész gyülekezet valamelyik alkal-
mas éneket s aztán pár vers eléneklése után oszoljon el. 

Végül még csak annyit, hogy ha majdnem általános 
szokás szerint, énekkar is kíván közreműködni: annak 
véleményünk szerint, két. helyen, ú. m. a szertartást kezdő 
gyülekezeti ének után és a szertartást végző gyülekezett 
ének előtt lehet részt juttatni. (Vége köv.) 

A h a l á l f e n s é g e . 

A ki Egyptomba utazik s a több ezer éves pyra-
misok valamelyikének lapos tetejére hág, valami páratlan 
és nagyszerű kilátásban gyönyörködhetik. Nyugat felé 
tekintve, ott látja maga előtt a láthatár széléig terülő sár-
gás-barna homokhalmokat. Évezredek óta nem volt más 
képe ennek a vidéknek. És folyjon bármeddig a Nilus 
völgyén az élet, kelet felé a halál csendes méltósága fog 
honolni mindég. A pyramisok lábainál ott vannak az elő-
kelő egyptomiak, homokkal félig betemetett sírjaik, a kik 
királyaik közelében kívánták eltemettetni magukat. Krisz-
tus előtt négyszáz esztendővel még megrázó halotti éne-
kek, temetkezési jajkiáltások hangzottak itt e sivatagban, 
ez idő óta azonban elnémultak s nem hallhatók többé. 
A homoktenger résztvevőleg takarta be a műízléssel épí-
tett sírboltokat, hogy ne háborgassa azokat senki, hogy 
maradjanak örökre elfelejtve. Az események mekkora 



óriási tömege vonult át azóta a földön! Az emberek meny-
nyi milliárdja küzdött, harcolt, munkálkodott, szenvedett 
s nyugszik ma már a halál pora által elfedve a föld-
ben. Oh azon a magaslaton a mindenhatóság erejével 
ragadja meg az utast a halál csodálatosan nagyszerű 
fensége. 

Halál, milyen kimagyarázhatatlan titok van ebben 
a fogalomban! Hiszen mi az életet sem tudjuk egész 
mélységében felfogni és átérteni. Az azonban bizonyos, 
hogy a halál hatalma messzibbre ér, mint az élete; azt 
mondják a természetvizsgálók is, hogy a hold, a mi leg-
közelebbi égitestünk nem egyéb, mint holt anyag, a mely-
nek se vize, se levegője nincs, a melyen az életnek semmi 
nyoma nem található, a mely most a nap kápráztató 
verőfényében fürdik, majd borzadályos fagyban hever. És 
itt e földön is sok ezredéven át uralkodott a halál, mielőtt 
ide pattant volna az első élet-szikra. Nagy nap volt az 
a világok történetében, mikor az élet nyoma először mu-
tatkozott a földön, végetlen, szerény, formátlan, de hát 
egészen új, egészen sajátos valami. A föld első csirája 
magában hordozá az utána következő élet egész gaz-
dagságát. De abban a pillanatban, hogy az élet a világba 
lépett, kezdetét vette a halál'al való küzdelem is, mert 
valóban az élő világ egész mozgása nem egyéb, mint 
állandó küzdés a halállal és ez a világ csak küzdve tart-
hatja fenn magát. A növény életcsirája puha burokba van 
rejtve, azért, hogy megvédelmezze azt a halál legelső sze-
létől. Mikor aztán ezt a burkot lefoglalta magának a halál, 
akkorára már a csira gyökeret készített magának, hogy 
új erőt nyerve az anyaföldtől, dacoljon a halállal. Az 
életért való harcban, a létért való küzdelemben fejlik ki 
a növény ereje, kifelé tör a világosság felé, szorgalommal 
épít sejtetsejt után, lerakja a csatornákat a nedvkeringés 
számára, leveleket hajt. hogy ezek által lélekzetet vegyen 
és legszebb diadalát akkor ünnepli, mikor a kimondha-
tatlanul finom, kedves virágokat nyitja. Hogy pedig fen-
tarthassa magát halhatatlanul, a virágokat magvakká ala-
kítja á t ; és ebből a célból ezer meg ezer magot teremt, 
hogy ha az egyik ezer elpusztul is. maradjon meg a 
másik ezer, mert azok csodálatos szívóssággal vannak 
felruházva. Az egyptomi múmiák koporsóiban talált árpa-
szemek, a melyeket 3—4000 év előtt rejtettek oda, ír időn 
a feltalálás után elszóratíak, új gyümölcsöt hoztak. A 
növény meg tudja magát védeni a tél szigorúsága ellen, 
forró nyáron pedig pergamenszerű levelek segítségével védi 
magát a nap hévsége ellen. A növények aztán, míg a halál 
ellen küzdenek, mindig fejlettebb és erősebb képződmé-
nyeket hoznak létre, kezdve az első nyövénycsirákon fel 
ama nagyszerű eukaliptusok és sequoi-kig, a melyek száz 
méternél is magasabbra emelik koronájukat a levegőben. 
A századok viharaival dacoló fák a halál hatalma fölött 
győzedelmeskedni látszanak. Pedig utoljára ők is kidőlnek, 
az erdők amaz óriásait is lefekteti a halál, melyek árnyé-
kot nyújtottak az ősapáknak. A libanoni cédrus ép úgy 
porba hull a halál fensége előtt, mint a mezőnek virága. 

Kikelet jöttével csodálatosan szép virágszőnyeg 
borítja a szent földet, és íme a tavasz derekán egész várat-
lanul feltámad keletről a forró, szárító Siroccó szél. Fúj 
egész napon át, a mikor is aztán estére a virágok elher-
vadnak, a száraz leveleket elfújja a vihar és a hol reg-
gel még buja virágszőnyeg látszott, estére már kiégett, 
kiaszott sárga föld látható, úgy hogy a zsoltárköltő méltó 
joggal énekelheti meg azt a virágot, a mely reggel még 
virágzik és a melynek estére már a helye sem látszik. 

Az élet azonban egy újabb fejlődési fokra lép. A 
növények felibe emelkedik az állat az ő önkéntes mozgá-
sával és az ő új erejével, az érzéssel. Mindaz, a mi előbbre 

viszi és fentartja az életet, kapcsolatban van a jólét, az 
öröm érzetével, míg ellenben mindaz, a mi rokonságban 
van a halállal, aggodalmat és fájdalmat okoz. Igen, a 
halál fájdalma végig vonul az egész állati életen. Egy 
francia természettudós állítja, hogy halálveszély közeled-
tekor, még azok a legparányibb lények az ázalagok vagy 
ázalagférgek is átkarolják egymást, hogy aztán, ha a 
veszély elmúlt, ismét tovább folytassák útjokat. Mennél 
finomabb szervezetű az állat, annál fogékonyabb a halá-
los aggodalmak mindenik fokozata iránt is. És ez az 
aggodalom mennyire megváltoztatja az állat természeti 
jellegét. Mikor a távol nyugaton rettenetes lánghullámok 
zúgnak végig Amerika őserdeiben, ezek láttára ösztön-
szerűleg futnak össze a megijedt vadak, bivalok, farkasok 
pekarik, szarvasok, a nélkül, hogy bántanák egymást és 
mikor valamely mély völgyben összekerülnek, nyugodtan 
állanak egymás mellett, míg a lángnyelvek ott csapkodnak 
a tetőkön fejők felett: a halál miatti aggodalom megszün-
teti vadságukat. És mikor Indiában a Ganges vidékén a 
rendkívüli felhőszakadások által megdagadt óriási folyam 
a bengalitenger öböltől jövő orkánok által szabad lefo-
lyásában megakasztatván, elönti a messze vidéket, a 
halálos borzalom egyazon halomra vagy sziklacsúcsra 
tereli a tigrist, zebrát, hiénát és sakált és ezek a veszély 
pillanatában elfelejtik, hogy ők született ellenségei egymás-
nak. Pedig az állatnak több eszköze van, mint a növény-
nek ahhoz, hogy szembeszálljon a halállal. Idegei, érzék-
szervei gondosan figyelnek minden veszélyre. Elrejtőzhet 
barlangokba és sziklahasadékokba, az éjszaki szél elől 
elmenekülhet a melegebb levegőjű déli tájékokra. Dühös 
ellenével szemben nagy segítségére van ügyessége, ereje, 
ravaszsága. Utoljára azonban az állatnak is el kell pusz-
tulnia minden védő és támadó fegyvere daczára is, sőt 
legtöbbször a vénség beköszönte előtt ragadja magával 
a halál vihara. Ha végig kutatjuk a föld egész történetét 
az élet amaz első jelenségeitől kezdve, melyek a kőszén-
telepeken találhatók, napjaink történetéig, úgy látszik, hogy 
ez a történet nem egyéb, mint a halál rettenetes győ-
zedelmi végigvonulása az élet felett. A parányi korallok 
nagy szorgalommal építgették lakaikat, de meg lepte őket 
a halál és új nemzedék épít magának otthont a holtak 
fölött, hogy aztán végül óriási sziklákat, egész szigeteket 
képezzenek és a halál hatalma alatt megsemmisüljenek; 
sziklahüvelyök nem tudja őket megvédelmezni a haláltól. 

Hanem az életnek a halál ellen való emez óriási 
harca nem volt hiábavaló; nem olyan harc volt ez, a 
mely mind jobban eltompítptta és elnyomorította volna 
az életet. Nem! a belső életerő a növényi és állati jelen-
ségek támadása és elmúlásában folyton finomodó és fel-
ségesebb képződményeket hozott létre, az élet alakulásai-
ban mind jobban felismerhetővé vált valami mély bölcse-
ség, valami ismeretlen ész kinyomata úgy, hogy a halál 
győzedelme úgy tűnik fel, mintha az valami titkosan 
működő szellemi hatalom nagyszerű kijelentésével volna 
kapcsolatban. 

Az előre és felfelé törő „életösztön nem nyugodott 
meg az állati organismusnál. Végső célját, az emberben 
érte e'. Az élet ezen a legmagasabb fokon fejti ki a 
maga leggazdagabb eljességét, itt gvűjté össze nemcsak 
minden eddigi erőit, hanem itt hozta nyilvánosságra leg-
csodálatosabb és legtitkosabb erejét, a tudatos szellemet 
is. Egyetlen élő lény sem látszik a testi és lelki halha-
tatlan életre annyira hivatottnak, mint az ember. Hogyan? 
Hát a műremekek eme legfinomabbika és legdicsőbbike, 
az emberi tett, ez is martalékává lenne a halálnak? 
Hogyan? Hát ez a mű remek csak azért volna teremtve, 
hogy aztán csakhamar semmivé legyen megint? Igen, mi 



természetesnek találjuk azt, hogy a népek életében fenma-
radt az a monda, miszerint volt idő, a mikor nem volt halál 
a földön, az emberek semmit sem tudtak az elmúlásról s an-
nak rettentéseiről; ezt az időt nevezzük mi az emberiség 
paradicsomi korszakának. Ismerjük az indus bölcsről, Budd-
háról szóló mondát, a kitől atyja az emberi mulandóságot 
feltüntető minden képet távol akart tartani. Eljött azonban 
az idő, midőn az ifjú Buddha meglátott először is egy 
lázas betegségben szenvedő beteget, azután egy öreg. 
görnyedt embert, végül egy halottat, mire azt kérdezte 
követőitől: ilyen sors vár-e mindnyájunkra — betegség, 
öregség, halál. És mikor ezek a feltett kérdésre igenlő-
leg feleltek, így sóhajtott fel: jaj nekünk, a kik szület-
tünk! Örülhet-e valaki, mikor az embernek ez a sorsa! 
És valóban a halál legnagyobb rettenetet az embernek 
okoz, mert az állat egészen a jelennek él, az ember azon-
ban multat, jelent és jövőt karol át lelkével. Halálát előre 
látja; tudja, hogy neki akkor, a mikor meg kell halnia. 
A legnagyobb öröm közepette is meglepi olykor egy futó 
pillanatra a halálos borzalom, megrázza eme sötét kép-
zelet : máról holnapra kiteríthet a halál a sötét ravatalra. 
Azért nevezé az ótestamentomi -költő a félelmek királyá-
nak a halált. Ez a király kergeti el a vért a boldog em-
ber ábrázatáról, megrendíti az erőset, tavasz közepén 
fagyos borzadálylyal tölti meg a lelket, a legédesebb öröm 
poharába ürömcseppet vegyít, az uralkodóval azt mon-
datja a trónon : minden hiábavalóság. A vad ember tehe-
tetlenül áll a halál fenségével szemben, nem mer többé 
lakni azon kunyhóban, a hol testvéreinek egyike kimú-
lott; a halottnak összetöri a hátgerincét, hogy ne szív-
hassa ki vampyrmódra az élő emberek vérét. A sziget 
lakók borzasztó lármát csapnak csigahéjakból készült 
trombitákkal éjszakákon át a Csendestenger partján, hogy 
túlkiabálják egyik-másik társuk elföldelése felett érzett 
bámulatukat. Á halálfélelem azonban a míveltség és er-
kölcsiség minden fokozatán nyomon kiséri az embert és 
az emberi élet a halál ellen való legnagyobbszerű és leg-
erősebb küzdelemhez hozzá idomul. A physiologok felette 
érdekesen és megragadóan festik azt a bölcseséget és 
szívósságot, a melylyel a testi élet az ember hozzájáru-
lása nélkül az ő megsemmisülése ellen védekezik. Az 
egész testet az idegek roppant finom szövedéke fogja be, 
hogy ezek közvetítsenek minden mozgást, minden észre-
vételt. Az idegek által okozott fájdalmak, csak azt jelezik, 
hogy a harc hevesebbé lett. Mennél nagyobb a fájdalom, 
annál erősebben küzd az élet az ő ellensége ellen. Mikor 
pedig kimerült az ellenséggel való küzdelemben, lecsilla-
pulnak a fájdalmak, nyugodtan lélegzik a beteg, hogy 
aztán rövid idő múlva az utolsó mély álomra hajtsa 
csendesen fejét. Szív és tüdő bámulatos szabatossággal 
végzik nappal és éjszaka külsőleg fontos munkájukat. Ha 
a test valami sebet kapott, az erők egy bizonyos része 
azonnal beszünteti a munkát, hogy gyógyítsa a bajt, he-
geszsze a sebet. Azonban ebben az egész nagy küzde-
lemben a legjobb szolgálatot, a legfőbb életerő, az 
öntudatos lélek teszi. A létért váló küzdelemben az ő 
munkája ér legtöbbet eleitől fogva. Ezért irtotta az em-
ber mindjárt az ősidőkben a vadon erdőségeket, ezért 
pusztította az életét fenyegető állatokat, szaporítá a táp-
láló növényeket és háziállatokat. Ezért társultak emberek 
emberek mellé falvakba és városokba, megosztva a mun-
kát egymás között. Nagyon korán keresték, kutatták a 
betegségében erőt vevő szereket és anyagokat, hogy tova-
űzzék a halált és évezredeken át kisértett a világon az 
életelixirről, a csodabalzsamról szóló álom, a mely kité-
rítse utunkból a halált. Mennyi erőfeszítést tesz ma is az 
emberiség, hogy a halál hatalmát csak valamennyire is 

korlátozza ! Milyen nagy lelkesedéssel köszöntik az új 
gyógymódok vagy gyógyszerek feltalálóit, az emberiség 
jóltevőinek tartják őket. Milyen büszkék vagyunk, ha csak 
valamivel emelhetjük is népünk átlagos életkorát! 
(Vége köv.) Ruszkay Gyula, 

T Á R C A . 

A szegény asszony két fillére. 
A hírlapokat olvasgattam, 
A napi élet krónikáit. 
Lelkem megundorodva tőlük 
Pihenni és üdülni áhít. 
Te égő, sajgó sebre balzsam, 
Jövel, jövel, te könyvek könyve, 
Az új mocskot, mely meg se száradt, 
Lelkemrül sebtiben töröld le! 
Altatgasd el siró sebét, 
Te mennyekből leszállt beszéd! 

A jámbor Jób történetére 
Találomra ráfordítok, 
Amott szelíden int felém a 
Legszentebb testté vált titok. 
A tékozló fiú ma nem kell 
S szemem nem Magdolnán pihen meg : 
A szegény asszony két fillére 
Adjon ma balzsamot szivemnek ! 
Az időben ülvén a Krisztus 
Szemben az Isten templomának, 
Hitetlenek és hívők egyként 
Lesvén szavát körülötte állnak. 
Megárad balzsamos beszéde, 
Malasztos, édes, mint a manna, 
Hitetlenek és hívők egyként 
Mély bámulattal csüggnek rajta. 

S a míg tanít az égi mester, 
Fényes, pompás csapat közelget, 
Dús szolgahad csengős tevéken 
Örömmel hoz sok drága terhet. 
Száz hószin tulkot hajt az egyik, 
Hoz jószagú tömjént a másik. 
Ez kincseit mesés Ophirnak, 
Az a Libanon cédrus ágit. 
Az egyik sallangos tevéről 
Nagy dölyfösen leszáll a gazda, 
Szagosan friss nárdus kenettől, 
Bíborköpeny hivalgva rajta. 
S menvén az Úrnak templomába 
Hangos föntszóval fölkiálta : 
»Jusson eledbe szóm, Adonaj! 
Csűreim telve gabonával, 
Kamráim illatos fügével, 



Mit két órányi járóföldön 
A Kidron áldott völgye érlel. 
S e dús, e gazdag Kánaánban 
Nincs senkinek se ennyi tulka, 
S vizét a messze tengereknek 
Harminc hajóm hasítja, fútja. 
Kincstáram garmadába gyűjti, 
A mit szül messze, messze tenger, 
Arany, ezüst, ékkő özönnel 
Minden, mit hegynek méze termel. 
Fejem hangos, nagy dáridókon 
A boldogságtól szinte kábul. 
Szürcsölvén a falernumit — 
Vedd, Adonáj, ezt háladásuU. 
S a kincsládába két talentomot 
Büszkén, kevélyen, gőgösen dobott. 

Alighogy ím ez elvonúla, 
Görnyedten, csúszva jött a másik: 
Jehúda ő, a dús, de fösvény, 
Telhetlen lelke többre vágyik. 
Lerogy a templom küszöbére, 
Hangos sírással fölkiáltva: 
»Hallgass meg, óh egek királya! 
Kérő szóra emelve nyelvem 
Ez Ínséges, e szűk időkben! 
Százszor fizetsz te vissza mindent — 
Vedd ezt dicsőségedre tőlem!« 
S a kincsládába egy talentomot 
Szorongó szívvel, szánva bédobott 

Aztán jött egy napszámos asszony, 
Naptól fölégett volt az arca, 
Karján mosolygó kis fiával 
Szótlan, némán borult le arcra. 
A munka hívta, gyorsan elment, 
Ajándékát ő is letéve. 
S meghúzódott a kincsek mellett 
A szegény asszony két fillére. 

És megszólalt az égi mester : 
»Bizony, bizony mondom tinéktek: 
Ajándoka a két gazdagnak 
Az én Atyám szemébe vétek. 
Nem nézi Ő a túlkok számát: 
Vizsgálja szivetek, vesétek. 
A két dús minden kincse mellett 
Annál az asszonynál szegényebb!* 

Becsukom oszt' a könyvek könyvét 
S meykönnyült főm reája hajtom 
S rágondolok az én anyámra: 
Az is szegény napszámos asszony! . . . 

Bartus Imre. 

A német prédikáGió történetéből. 
(Folytatás es vége.) 

A szent beszédben való példálózás utoljára annyira 
elfajult, hogy a világi hatóságoknak kellett megszünteté-
sére beavatkozniok. De itt is inkább a dolog politikai 
oldala bírta a kormányokat erélyesebb föllépésére. Mint 
Bucher mondja, a papok templomi beszédeikbe beleszőtték 
a város és vidék eseményeit s mindenekfölött szerettek 
nyiltan vagy leplezetten a legélénkebb kritikát gyakorolni 
az elöljáróság felett. «Ha a lelkész például egy jellemet 
vázolt s egy rest hivatalnokról beszélt, akkor mindenki 
összesugdosott: «ez a mi hivatalnokunk, ez a mi hiva-
talnokunk !» S még jó lett volna, ha csak e gondolatnál 
maradtak volna, s ha hazamenet a hallgatók nem tátot-
ták volna még jobban ki szájokat, mint a lelkész a szó-
széken. De csak hallani kellett azt.» Mint a tűz, úgy 
harapózott a beszéd tovább. A kormány sokáig hagyta 
mentére a dolgot. De mikor a mult században az állam 
és egyház közti viszony ellenségesen alakult, a hatóság 
betiltotta a példálózgatást. így történt Bajorországban. 

Némely prédikáció sajátságos tárgyával botránkoz-
tatná meg ma érzésünket. Ilyen egy Herolt nevű, reformá-
ció kora előtti dominikánusnak igen elterjedt scholastikai 
fejtegetései az inkarnáció actusa részletesebb folyamatá-
ról. A szentlélek meglepte Máriát, megszentelte, megter-
mékenyítette s egy pillanat alatt a szűz legtisztább véré-
ből Krisztus testét formálta. Egyszersmind ugyanakkor 
lelkét a semmiből teremtette meg s ez a lélek egyesült 
Krisztus megszervezkedett testével. Az alkotás tökéletes 
volt, a mi az egész formát s a tagok vonalait illeti, csak 
nagyságára nézve kellett a testnek növekedni. Soha sem 
volt gyermek oly sokáig anyaméhében, mint Krisztus. A 
scholastikusok ugyanis föltették, hogy csak a fogantatás 
után negyven nappal teremtődött a lélek s attól fogva 
létezett mint ember. Ily módon demonstrálták tovább az 
inkarnacio titkát. 

A XVI. század második felében és még korábban 
a legszenvedélyesebb polémia tere volt a szószék. Katho-
likusok és protestánsok a leghihetetlenebb módon vesze-
kedtek egymásközt s nevezetesen az evangélikusok külön-
böző töredékei egyik a másikával. «Minél kicsinyesebbé 
lőn a polemika, annál ízetlenebbé vált a szószék is. Az 
ezen kori prédikációkban még sokkal nagyobb ízetlenség 
uralkodott, mint Luther idejében, mert hiányzott bennök 
még a kezdetbeli naiv frisseség is. Tapasztalható ez még 
a jobb prédikációknál is az előadásban, a képes kifeje-
zésben, a hasonlatokban stb., egyes szép, gyöngéd, ked-
ves vagy naiv helyek mellett. Bizonyos poétikus lendület 
mutatkozik, a mely azonban a kor irányának prózaisága 
mellett a legrettenetesebb költőietlenségbe csap át. Hiány-
zik minden fejlett ízlés, az aesthetikai ítélet minden biz-
tonsága. A hittételeket a tudományos distinctiók egész 
apparátusával adták elő s a régi és új eretnekeket gyak-
ran a legilletlenebb kifejezésekkel támadták. 

Majd a XVII. században az a divat meriilt. föl, 
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hogy a prédikációkban képek és hasonlatok által hozták 
a keresztyén hitet közelebb s ez az irányzat tartotta fönn 
magát a XVIII. századig. «A maga nemében — mondja 
Schuler — ez a magában véve nem épen szerencsétlen 
methodus meglehetősen közhasznúvá válhatott volna, ha 
ahhoz mindig alkalmas, kiváltképen bibliai képeket válasz-
tottak volna s a felállított képekhez mindjárt azok ma-
gyarázatát és értelmezését is csatolták volna. De rendesen 
a képeket nemcsak nem magyarázták meg, de igen sok-
szor idegen, közönséges vagy egészen ügyetlen képeket 
választottak e czélra. s ezáltal a tárgyat rendesen nevet-
ségessé tették.» 

Ennek példájául idéz Schuler Ehrenreich Widers 
(1671) «Evangelische Sinnbilder»-éből egy helyet. Ez egy 
esketési beszéd, melyben megmutattatik, hogy mért mond-
ják a gyermekek, hogy őket a kútból húzták ki. Exordi-
uma a következő: 

« • . . . . így festi Salamon a szent házasságot egy 
kút képében és leírja: 1. A házasélet szükségességét. 
Tekintsd ember feleségedet, mint egy kutat, mely házad-
ban áll rendelkezésedre, nem mint egy piaczon álló válút, 
hanem mint tiszta és kedves házi kutat. Mert mindenki-
nek szeretnie kell feleségét. Vizet inni az ő kútjából annyi, 
mint saját felesége gyönyörűségét élvezni. 2. Miért ren-
delte Isten a házasság kútját, és hogyan kell azt úgy te-
kinteni, mint kedves forrást, mely folyvást csörgedez és 
patakocskát csinál. A házas állapot Istentől rendelt kút, 
melyben két személy egy testben él, stb.» 

Számos hasonló hely található még Petrus Michaelis 
«Pastor copulans, vagyis huszonnégy esketési beszéd* 
című, 1717-ben kiadott fércelménvében. Ennek 683-ik 
lapján ez áll: «Egy keresztyén férj okosan tudja azt, 
hogy a maga vadaskertjén kívül nem szabad másutt 
vadásznia, hanem be kell érnie házastársával. Ő és senki 
más ne egyék tányéráról, ne igyék poharából és ne alud-
jék ölében. Valamintképen ő se szaladjon idegen vad-
nyom után s ne hagyja magát megfogatni, miután már 
férfiakat fogott. Ha az asszony olyan szaladós volna, 
mint egy kótyagos tehén és szerelmeskedő nőstény teve s 
más után futna és más erdőbe, nemde, megölhetné-e 
az ura?» 

Igazán klasszikus példányképét idéz Bucher az egy-
házi szónoklati methodus kinövéseinek. Ez egy 1779-ben 
Siegenburgban tartott pünkösdi prédikáció, melyben töb-
bek közt ez áll: «Még egyszer mondom hát: az elöljáró-
ságon az ártatlanság és tisztaság inge legyen, jegyezd 
meg ezt elöljáróság. Micsoda ing van rajtad — piha! 
rongyos és sz . . . s — uram bocsá! majd trágárságot 
mondtam a nyilvános szent szószékről. Ki oka ennek, 
mint te, piszkos, szurtos, hanyag felsőbbség! Piszkos 
kezeiddel, melyekkel kenegetéseket fogadsz el, s törvényt 
ülsz mindenki feje felett, ítélsz, a mint fizetnek, nem 
igazság szerint, hanem fillérért rosszul, tallérért jól. Mert 
mindig azt nézed, hol néz ki egy kis taksa, sporlula, 
profit. Hanyag, mert minden szajha kicsúszbatik alólad, 
csak szakállodba kapjon és . . . . hiszen értitek már. 

a többi nem tartozik ide, mint szent Pál bölcsen 
mondja: azt ne vedd a szádra. No ez ugyan szép ártat-
lanság és tisztaság. Disznóbélű a tanácsos, mert maga 
szalad az emberek után, a kik becsületöket a fal mögött 
és a zugokban t . . . s pénzdarabért eladják. Disznóbélű 
a jegyző, a ki hagyja otthon feleségét és gyermekeit, te-
gyenek a mit akarnak, s ő a sörcsap mellett incsel-
kedik a pincérlányokkal. Disznóbélű a polgármester, ki 
előtt tizenöt éves szakácsnéja, az a csengetyű-ütő, ked-
vesebb, mint élemedett tisztes hitestársa, kinek több 
esze van az ingujjában, mint neki a fejében. Disznóbélű 
a prokurátor, a ki leányának már három gyermeke 
van apa nélkül, ha ugyan nem épen az apjától. Disznó-
bélű a tanácsszolga — hohó! már a tanácsszolgánál 
járok. Szóval, napnál világosabban bevan bizonyítva, hogy 
az egész magisztrátus disznóbélű, qiiod erat demonstran-
dum. Igazán, igazán mondom nektek, így néz ki az elöl-
járóság ártatlanságának és tisztaságának ruhája. 

Hasonlóképen kell hogy az elöljáróság a becsüle-
tesség köntösével bírjon. De jóéjszakát neked becsületes-
ség. Ők az elsők ott, a hol a szemérem és becsület el-
vész. Micsoda dolgot mivel némely tisztviselő az ő fehér-
cselédjeivel, kik közül csak olyanokat fogad szolgálatába, 
a kik a városban annyi eleven próbabizonyítványt hagy-
tak már hátra, hogy nem is merik mutogatni magokat. 
Mit takargat? Mit csinál szép piros palástjából? utála-
tos függönyt a pellengér elébe, a honnan kib , 
akarom mondani, kipirongatott Venus-rabnői az ő protek-
ciójával menekültek, mikor a szűziességnek harcot, neki 
pedig engedelmességet fogadtak.» 

Hanem a legderekabb förmedvény ebben a paraszt-
prédikátori nemben az a töredék, melyet Schuler ád, a 
mult század első negyede egyik legismertebb evangélikus 
papja, a rechenbergi Spörrer köztetszésben részesült pré-
dikáczióiból. 

«Boáz, a bethlehemi földesúr — így szól e nyom-
tatott töredék — gazdag, tehetős ember vala, á kinek 
sok aratója volt, s a ki nem volt zsugori, kuporgatő riihes 
kutya, mint sokan ma és Nabal is volt, a ki húsát egye-
dül akarta megenni és Dávidnak mitsem adni, hanem a 
mikor a szorgalmas Ruth a maga részéért a csűrbe jött s 
a becsületes ember lábaihoz leült, végre felébredt s látta, 
hogy egy asszony feküdt mellette s fölismerte Ruthot. 
Hat mérő árpát adott neki s hazaküldte. Most azt fogod 
gondolni úgy-e, ki tudja, mi történt azon az éjszaka és 
mért kapta ő az árpát. Fogd be a szád. együgyű bolond; 
azt hiszed, Boáz is olyan ostoba fickó volt, mint te ? 
Persze neked nem tetszett volna, a mint az a fiatal 
menyecske Boáztől eltávozott. Igen, igen, ismerlek, tudom, 
mire gondolsz ebben a pillanatban, de itt máskép ment 
a dolog. 

Bolond; nem hiában áll a bibliában, nézz bele 
csak a kátédba, ott, a hol a kilenczedik parancs áll, 
megtalálod ott az egész históriát. A biblia neked igen 
nagy könyv, belebutulnál abba a sok görhe betűbe, 
nézz csak bele, az istentelen nép a becsületes jó Jákobot, 



milyen helyzetbe hozta, a ki elég ostoba volt abban a 
reményben, hogy megkapja a szép Ruthot, a kiért hét 
évig szolgált, menyegzője napján magát becsapni, kiját-
szani hagyni s gyertyát sem gyújtani, hogy lássa, milyen 
szép mormota fekszik ágyában Óh, te tökfilkó Kóbi! hi-
szen nem voltál te sváb, ne higyj olyan nagyon, rossz a 
világ és istentelen, kukkints bele az ágyadba, nézd, ki 
fekszik ott, angyal vagy piszkafa? 

Óh botorság, azért jegyeztem ki a kátéból is, a mi ott 
lenn fekszik az oltáron, s így kellene tenniök az inspek-
tor uraknak is, hadd dugnák szemeiket a könyvekbe s a 
min lehet, javítnának. De nálok senki sincs otthon. Ezek 
a fráterek szivesebben hordatják magokat «chaise»-ken 
sétálni a menyecskével, reggel addig vannak ágyban, míg 
a nap a hasokra süt, akkor fölkelnek, theát és kávét 
zabálnak, a mitől a fejők, hasuk és mindenök fáj . . . . 
De szerettem volna látni azt a csetepatét, ha úgy jártál 
volna menyasszonyoddal, mint Jákob. Óh, hallom már; 
azt mondod, vettem volna egy husángot, s ipamuramat 
a leányával együtt kivertem volna. Megállj hé, bolond, 
ha a babád anyaszült meztelenül ugrott volna odább, 
fából kellett volna lenni a szivednek, hogy megüsd. Adott 
volna csak az ipad egy kövér hizőt, vagy egy gebét 
ráadásul, nem sok lármát csináltál volna, hanem meg-
tartottad volna az oldalbordádat. Szamár, éjjel minden 
tehén fekete. Végre is Jákob mégis megkapta Rachelt is, 
de még hét évet kellett szolgálnia; ezzel csak beéred.> 

Bárhogyan gondolkozzunk e prédikációk hangjáról 
— jegyzi meg Rudeck — el kell ismerni, hogy a bár-
dolatlan parasztnak a nyilt, egyenes, hímezés-hámozás 
nélküli szó hatolt leginkább szivéig; föltéve, hogy az 
komoly érzülettel és igazi vallásossággal párosult. Ez pedig 
a fentebbi szemelvényektől nem tagadható meg. Hatásuk 
azért roppant nagy volt, úgy hogy Wiesenpáternak pél-
dául a freysingi konzisztorium eltiltotta a szószékbe lé-
pést, de azért ennek a tilalomnak sem volt semmi foga-
natja. Mint elmés prédikálót említi még Rudeck Sailer 
Sebestyént (1714—1777) a «Cicero svevicus»-t, a kit 
messze földre hívtak meg, így Morvaországba, Svájczba, 
Bécsbe is, hogy beszédét meghallgassák. 

Alapjában megváltozott a szentbeszédek jellege, mi-
dőn a mult században a Wolf-féle philosophia s a ratio-
nalismus feltörő hajnala megrázkódtatta a keresztyénség 
oszlopait. A keresztyéni épületességet, a hitközségek lelki 
szükségleteit egészen szem elől tévesztették a lelkészek: 
minden prédikáció bölcselkedővé vált. A positiv keresz-
tyén tanok háttérbe szorultak, a biblia magyarázatlanul 
hagyatott. A természeti vallás ismerete volt a főfeladat, 
minden egyéb a, csupa törvényes morálra szorítkozott s 
nem inspirálta az evangélium. 

Az új irány korán lelt állami bátorításra is. Az 
1739-íki porosz kabinet-rendelet rászorította a theologu-
sokat, hogy a philosophiában jártasságot szerezzenek, 
minden homályos, mystikus szónoki formát kerüljenek, s 
különösen az allegorizáló methodussal hagyjanak föl. 

A természeti vallásnak a pozitív keresztyénséggel 

való merev szembeállítása a prédikáció sorsát is eldön-
tötte. Legjobban kitűnik ez a berlini Spaldingnál 
(1714—1804), kinek korára nagy befolyása volt. Ő a 
positiv keresztyénséget, az úgynevezett észvallás csupa 
históriai függelékének tekinti; csak az utóbbi az erköl-
csösség előföltétele. A prédikáló lelkész irányozza figyel-
mét csak az erkölcstanra. Azért ki akar zárni a prédiká-
cióból minden spekulatív egyházi tantételt, mely nem 
áll vonatkozásban a morállal, különösen a háromság 
tanát, a Krisztus kettős természetéről való tant. Az evan-
gélikus egyház megkülönböztető tanait is csak korlátolá-
sokkal fogadja el. 

Ez úton fejlődött tovább az egyházi szónoklat tar-
talma. A positiv keresztyénség helyébe a morál lépett. 
Biblicitásra a lelkészek nem tartottak többé igényt. A fel-
világosultság philosophiája, mely az úgynevezett természeti 
vallás mellett csak utilitarius erkölcstanra és a felma-
gasztalt életbölcsességre szorítkozott, minden bölcsesség 
összességének tartatott. Ez okozta, hogy 1800 körül már 
az evangélikus Németországon minden prédikációs iskola 
jóformán kihalt, s csak az úgynevezett moral-philosophiai 
tartotta még magát. 

Várnai Sándor. 

MISSZIOÜGY. 
Karcolatok a külmisszió köréből. 

(Árny- és fényképek Hunanból). 

(Folytatás és vége.) 

A moh állal megköveztetve. 
Képzelhetni tehát, mily rettenetes volt a csalódásunk. 

A folyó bal partján egy nagy csapat csőcselék nép várt 
ránk kezeikben kövekkel és sárral. A mint közelükben 
értünk, egyszerre elkezdették nagy átkozódások között a 
bajigálást. Mi rögtön átvágtunk a másik partra és biblia 
raktárépületéhez közel horgonyzó ágyúnaszádok mögé 
menekültünk. A hajótisztnek átküldöttük névjegyeinket és 
védelmét kértük. Ő nem igen látszott velünk törődni. Egy 
naszádot hajónk mellé küldött, de meg nem látogatott 
bennünket, még csak névjegyét sem küldötte át. Mindjárt 
megértettük ebből, hogy, itt ellenünk valami csínyre ké-
szültek. Az éjszaka azonban nyugodtan telt el. De már 
korán reggel elment mellőlünk az ágyúnaszád és a haji-
gálás azonnal megkezdődött. Mi azonnal megkisérlettük 
a naszádok mögé vonulni. A kapitány nem akarta meg-
engedni, de mi mégis keresztülvittük tervünket. A csőcse-
lék is felhagyott erre a dobálással, mert egy-két kő az 
egyik naszádra esett s a kapitány kijelenté, ha még egy 
kő a valamelyik hajóra esik a dobálózót megfogatja s a 
Yamenbe kisérteti. Ekközben egy hivatalnok jelent meg 
s kért bennünket, hogy rögtön távozzunk. »Dr. Wolfe 
látogatása — mondá ő — mindent fölforgatott. A nép 
igen fel van hevülve. Ily körülmények között nem védel-
mezhetjük meg önöket«. Azután elmondá, hogy dr. Wolfe 
a főiskolát, akarta megtekinteni, a tanulók ellenkedtek s 
mikor ő mégse akart lemondani tervéről, a csőcselék 
megdobálta, szégyenletesen kellett neki elmenekülnie. De 
azt már elhallgatta, mint később megtudtuk, hogy épen 



a dr. Wolfe védelmére tüntetőleg kirendelt katonák tüzel-
ték föl a népet. Mi elmondottuk a hivatalnoknak, hogy itt 
lakó keresztyéneket akarjuk meglátogatni s ezért egy vagy 
két napig itt akarunk maradni. Ő úgy vélte, hogy a benn-
szülött evangélisták itt maradnak és azok elvégezhetik a 
dolgunkat. Erre mi tiszteletteljesen, de szilárdan kijelen-
tettük, hogy ajánlatát el nem fogadhatjuk így szóltunk: 
»Mi, ily körülmények között lemondunk a városba való 
bemenetelről, hosszabb ideig se akarunk itt maradni, de 
ha már ekkora távolságra eljöttünk, legalább egy kis időt 
szeretnénk tölteni a keresztyénekkel. Erre pedig két napra 
van szükségünk. Ha ön akarja meg tud bennünket védeni, 
és mi önnél védelmet keresünk*. »Jól van — felelt ő — 
majd beszélek a nemesekkel s a határozatot tudatni fogom 
önökkel*. Ezzel a mellettünk levő ágyúnaszádba szállt s 
a mint ezen eltávozott, a hajigálást még dühösebben el-
kezdették. Nemsokára a hajós tiszt is rágondolta magát 
a meglátogatásunkra. A csőcselék megvárta, a míg a ka-
pitány hajónk belsejébe lépett s a dobálást azután tovább 
folytatta. Egy párszor ki is lépett ez a tiszt az ajtón és 
igen szelíden kérte a neveletlen fickókat, hogy a hajigá-
lással hagyjanak föl. De hiába. A kövek mint jégeső 
hullottak hajónkra. Már már azt hittük hajónk szét fog 
mállani. E rettenetes pillanatokban Szien, a bibliaraktár-
nál alkalmazott kolportőr rohant fel hajónkra. Nagyon 
meg volt ijedve: »Mit tegyünk? — kiáltott föl — a rak-
tárt földúlták, mindent elraboltak, könyvek, ruhák, búto-
rok mind oda vannak. Mit tegyünk ?« Kitekintettem s 
könyveinket a csőcselék kezében láttam. Nem tépték széj-
jel, hanem mint diadalmi jelvényt hordták szét. Mindez 
a hivatalnok és a hajós tiszt szeme láttára történt, de 
semmit sem tettek a megakadályozására. A hivatalnok a 
mint a raktár mellett elment rá se hallgatott a kolportőr 
feleségének könyörgésére. Egy csomó katonát is láttam, 
a kik szintén még csak kezüket se mozdították meg a 
rombolás meggátlására. Sőt nekem úgy tetszett, mintha 
ők izgatták volna a népet. 

Ilyen válságos helyzetben lévén, éreztük, hogy vala 
mit tennünk kell. A saját biztonságunkra is corvertitákéra 
kellett gondolnunk. Megszólítottuk a hajós tisztet: >ha 
megtud-e bennünket védelmezni avagy nem? Ha igen, 
úgy kergesse szét a csődületet, vagv pedig küldjön mellénk 
egy ágyúnaszádot*. Azt felelte rá, hogy rajtunk segíteni 
nem tud máskép, minthogy két naszádot mellénk ád, 
a melyek Sziang-tanig elkisérendenek minket. Öt perc 
múlva már két őrhajó között vitt bennünket lefelé a fo-
lyóvíz árja. 

»A hunani balgaság«. 

Ilyen volt hát a mi fogadtatásunk. Épen ellenkezője 
annak, a mire számítottunk. S vájjon kinek, vagy minek 
tulajdonítsuk ezt? Bizonyára, dr. Woifét terheli érte a 
felelősség némi tekintetben. Ha ő nem akarja a collegiu-
mot minden áron megtekinteni, valószínűleg békességben 
hagytak volna minket. Talán a belvárosba nem eresztet-
tek volna be bennünket. Erre a heng csóiak még nem 
értek meg. De néhány napot tölthettünk volna azért ott 
és a keresztyén barátainkkal békésen érintkezhettünk 
volna úgyszinte a hozzájok barátságos indulatú nemesek-
kel is. Dr. Wolfe idétlen kísérlete felingerelte a népet 
és a kudarca elhitette velők, hogy a barbárokat távol 
tudják tartani. Elhatározták, hogy a legközelebb érkező 
idegent vagy idegeneket meleg fogadtatásban részesítik. 
Történetesen mi valánk azok, s minket támadtak úgy meg. 

De a valódi ok, a tisztviselők és nemesek idegen 
gyűlölő szellemében és politikájában fekszik. Ha akarták 
volna, könnyen megvédhettek volna minket. A nép csak azt 

cselekedte, a mivel nekik tetszeni vélekedett. Mert utó-
végre is micsoda kárt okozott azzal dr. Wolfe, ha a 
főiskolát meg akarta nézni? Miért kellett azt tőle megta-
gadni? Miért nem bocsátottak be nyilvánosan Oang-saba? 
Miért kellett, egy útlevéllel ellátott, tiszteletre méltó uta-
zóval úgy bánni, mint vele bántak Csang-sa városában? 
Nem jöhet már el az ideje annak, hogy a hunani balga-
ságnak vége vettessék? E/. már akár holnap megtörtén-
hetnék; ha lelkészeik kívánnák. Hunan megnyílik előt-
tünk, mihelyt a hivatalos politika megváltozik. Nem a 
helyi hatóság politikáját értem. Ezek nem igen számítanak. 
Hanem e pekingi kormány és hunani provincia felsőbb 
hatóságaink politikáját értem. »Mit tehetünk mi?« mondta 
nékem egy városi hivata nok Yoh-csó-ban. »Az idegen 
lelkészek s pekingi kormánynál sürgessenek. Ha Peking 
akarja, Hunan megnyílik előttük, de előbb nem. Mi kis 
hivatalnokok semmit sem tehetünk«. E nyilatkozatban 
benne a teljes igazság. 

Bethel a hajón. 

Most pedig hadd mondjak egy örvendetes eseményt. 
Megérkezésünkkor több convertita jött hajónkra, vezetőjük 
Wang Lien-King mondá hász-harminc neofita várja a 
keresztséget. Nem akartuk addig elhagyni e helyet, míg 
őket nem látjuk. Két mértföldnyire a várostól megállot-
tunk. Néhányan közülök hajónkon voltak, többen pedig 
utánunk jöttek, fölmerült a megkereszteltetésük kérdése. 
Maguk hozták elő. Mi figyelmeztettük őket a körülmé-
nyekre és máskorra halasztani tanácsoltuk nekik, l á t -
hatjátok — mondtuk nékik — mi meg nem védelmez-
hetünk benneteket. Mhket elűztek, tehát még magunkat 
sem védhetjük meg. Mit tehetünk érettetek, ha titeket is 
megtámadnak? Jobb lasz ha várakoztok és komolyan 
megfontoljátok e fontos lépést.« »Sokáig vártunk már 
— hangzott a válasz — nem várhatunk tovább. El nem 
eresztünk addig benneteket, míg minket meg nem keresz-
teltek. A következményektől nem félünk. Bészeltessetek 
azért, bennünket a szent keresztségben és vegyetek fel 
minket a szent szövetségbe.* Rövid tanácskozás után el-
határoztuk, hogy kívánságukat teljesítjük. A neofitákat 
megvizsgáltuk. Gyönyörködve tapasztaltuk, hogy Wang-
Lien-King mily jól tanította őket és őszinteségük is meg-
hatott bennünket. Nem tudjuk eléggé méltányolni azt a 
bátorságukat, hogy azonosították sorsukat a mienkkel. A 
vizsgálat után megkezdődött a szertartás, a mely alka-
lommal Mr. Sparham prédikált és végül tizenhárom em-
bert megkereszteltünk. A női convertitákkal természetesen 
nem találkozhattunk. Hajónkra nem jöhettek. Az egyér-
telmű lett volna az öngyilkossággal. Arról meg szó sem 
lehetett, hogy mi kerassük fel őket. A convertiták közül 
néhányan vidéken Jaknak, így azok sem jelenhettek meg. 
Ha több napig maradhattunk vala, úgy bizonyosan talál-
koztunk volna velők. 

Kimondhatatlan öröm volt e tizenhárom embert az 
Úrvacsorában részeitatni Már sok hunani embert keresz-
teltünk meg Hankowban és egyebütt. De úgy vélem, Hu-
nan határain belől e 13 kereszteltetett meg először. E 
viharos nap ily dicsőén végződött. E napot, 1897. évi 
ápril 6-át soha sem fogom elfeledni, estéjét pedig el nem 
tudnám felejteni Ha volt valaha a földön Bethel, úgy 
a mi hajónk ez estve az volt. Bizonyos vagyok benne, 
hogy e tizenhárom ki fogja állani a tűzpróbát és hogy e vi-
haros napon alapított Heng-csói kisded egyház gyökeret 
fog verni és növekedni fog. 

Meg kell még Wang-Lien-Kingről, a heng-csói egy-
ház alapítójáról em ékeznem. Néhány éve egy ifjú ember 



keresztelkedett meg Hankowban. Valami Hunánból való 
hivatalnoknál volt alkalmazásban. Megkeresztelése után 
főnöke azt az alternatívát állította elébe: vagy a Krisztust 
tagadja meg, vagy pedig állását hagyja el. Egy pillanatig 
sem habozott, ott hagyta helyét [és visszatért szülőváro-
sába. Otthon, mint önmagát fentartő evangélista hozzá-
fogott a keresztyén vallás terjesztéséhez. Egy kis gyüle-
kezetet hozott össze China legkereszjyén ellenesebb tar-
tományában. Wang még fiatal ember és komoly, szere-
tetreméltó ember. Meg vagyok győződve, hogy együtt fogja 
tartani a kis sereget A kik kétkednek a chinai hittérítés 
sikerében, fontolják meg Wang történetét és a Heng-csói 
kisded egyház alakulását. 

Isteni tisztelet után a heng-csói keresztyének meg-
vendégeltek bennünket. Bár nem a városban, de mégis a 
város láttávolában vacsoráztunk. »Asztalt szerzesz előttem 
azok ellen, kik nékem ellenségim, meghízlalod olajjal az 
én fejemet és megtöltőd az én poharamat bőségesen*. 

Imádkozzunk Hunanért. 

A város alól, ápril 8-án reggel távoztunk el. Reménv-
lettük, hogy a hatóság helyre fogja hozni a dolgot s visz-
szahivand bennünket. A bibliaraktárt is szerettük volna 
újra. megnyitni. De hiába várakoztunk. Még a magasabb 
osztályból való barátaink is távol tartották magukat. Szian 
nevü üri ember, személyes barátom éjjel akart bennünket 
meglátogatni. De jobban meggondolva a dolgot, felhagyott 
a tervvel. Nem merte megkockáztatni. így nem találkoz-
hattunk. A mondott reggelen tehát visszaindultunk és 
16 án érkeztünk Hankowba. Huszonhat napig voltunk 
távol s oda-vissza 900 (angol) mértföldnyi utat tettünk 
meg. Hazafelé több érdekes dolog történt velünk, de azokat 
most nem adhatom elő. 

Legyen szabad a Christian World által felhívnom a 
hazai egyházak figyelmét a hunani kisded egyházra. Emlé-
kezzenek meg róla könyörgéseikben. Imádkozzanak Huna-
nért buzgón. Hunan nagyszerű tartomány és népe nyakas. 
A hunaniakból hősök is támadhatnak. Lesz idő, a midőn 
a chinai egyház legjobb munkásait, valódi ékességeit Hu-
nan fogja szolgáltatni. Hunanért imádkozni érdemes. A 
hunaniak méltók rá, hogy keresztyénekké tétessenek. E 
tartomány meghódítása, Krisztus birodalmába való beke-
belezése nagyszerű nyereség leend. - Igaz hivük Grif-
fisz John. 

Angolból. a-s. 

IRODALOM. 
** Protestáns Árvaházi Képes Naptár az 1898-ik 

közönséges évre, szerkeszti Kenessey Béla, kiadja Hor-
nyánszky Viktor Budapesten. Ára 30 kr. — Ismét megje-
jent a protestáns családok eme régi jó ismerőse. Meg-
jelent megerősödve, testben és lélekben izmosodva. A 
szokásos naptári részek mellett, melyekből a »Kis Biblia« 
most sem hiányzik, a gazdag és változatos irodalmi rész 
egész tömegét öleli fel az érdekesnél érdekesebb olvasni-
valóknak. Van benne egy csomó szép vers Szabolcsba 
Mihálytól (Egy szegény árváról), Lampértli Gézától (Az 
édes anyák), Sántha Károlytól (Édes anyánk), Forgácstól 
(Angyaltermés), F. Varga Lajostól (Karácsony estvén), 
Taukó Ferenctől (Himnusz), Tóth Istvántól (Búcsú), Kóródy 

Sándortól, Ladányitól (Újévi kívánat) és Szabó Gézától. 
Vannak benne rövid életrajzok, nevezetesen a gróf Dégen-
feld Józsefé, özv. Székács Józsefnéé, Melanchton Fülöpé, 
Szikszai Györgyé stb. csinosan, tanulságosan megírva. 
Irodalmi színvonalon állók s a valláserkölcsi építő célnak 
megfelelők az elbeszélések, korrajzok és képek, minők : 
Az igaz ember — Forgács Endrétől, Képek az őskeresz-
tyénség történetéből — Pokoly Józseftől, A reformáció 
idejéből S. Szabó Józseftől, A Rákóczyak leveleiből If-tői. 
Az év történetének nevezetesebb mozzanatait ismertetik 
alkalmas módon a Görög-török háború, Képek az év tör-
ténetéből, Kalászok az év egyházi történetéből, A cleve-
landi ref. templom stb. Az ismeretterjesztő és oktató köz-
lemények, az aforizmaszerü gondolatok és a mulattató 
adomák sem hiányoznak belőle. Szóval a naptár tartal-
milag kitűnő. De a kiállítás is pompás és a kiadó bőke-
zűségét dicséri. Egymást éri benne a sok szép kép és a 
sikerült illusztráció. Valóban hasznos és lelkiismereti mun-
kát végez, a ki ezt a derék naptárt terjeszti s vele a nép 
ízlését irodalmilag fejleszti, vallásos és egyházias érzüle-
tét izmosítja s a sok hitvány tartalmú ponyva-naptárakat, 
leszorítja. Az ilyen határozott protestáns keresztyén szel-
lemben tartott olvasmányok valóságos pasztoralis segéd-
eszközök a lelkipásztorok kezében a hit ébresztésére és 
az erkölcsiség szilárdítására. 

** A Szalay-Baróti-féle »Magyar Nemzet Törté-
nete* egyre halad (Wodianer F. és fiai kiadásában 
Budapesten.) A most szétküldött 70-ik füzettel a nagy 
díszmunka már negyedik kötetének majdnem félét érte 
el. Benne tárgyaltatik folytatólagosan Mária Terézia ural-
kodása s különösen a nagy Frigyessel viselt öröklési 
háború egész láncolata, úgy azonban, hogy a váltakozó 
szerencséjű hadjáratok leírása közé ügyes elrendezésben 
bele van fűzve a monarchia kül- és belpolitikájának a 
beható ismertetése, szakadatlan vonatkozásokkal Magyar-
országra, melynek az időben egy tekintetben döntő szerepe 
volt a nagy királynő s dynastiája sorsának eldőlésében. 
Az illusztrációk az akkori szerepvivőket mutatják be 
nagy számmal, a külön műmelléklet pedig a gyermek 
József főherceget ábrázolja magyar díszben, lovon ülve 
s magyar kísérettel körülvéve. A szövegben elhelyezett 
képek a következők: Batthányi Károly gróf tábornok, 
Huszár főtiszt, Eszlerházy József gróf, Mária Terézia 
királynő arcképe, Kaunitz Vencel, Erzsébet cárnő, Károly 
főherceg, Batthányi Lajos gróf nádor, Bartenstein János 
Kristóf báró, Frigyes porosz király, idősb korában, Daun 
Lipót gróf tábornok, Mária Terézia rend, Nádasdy Ferenc 
gróf. idősb korában. 

** Költeményeire hirdet előfizetést Sántha Károly 
Sár-Szent-Lőrincz költő papja, kinek vallásos verseit Lapunk 
olvasói is előnyösen ismerik. Előfizetési felhívásából ki-
emeljük a következőket: Költeményeimet — melyeknek 
egyike-másik a a legelső fővárosi lapokban is megjelent s köz-
tük több óda pályadíjat nyert — sajtó alá adom. Kötetem-
nek ajánlót nem kerestem, jobb szeretem, ha az maga ajánlja 
magát; különben e téren Múzsámon kívül Arany János, 



Szász Károly és Rákosi .lenő volt a biztatóm. A könyvei 
mély tiszteletem s bálám jeléül a szülőföldem, Kecskeméten 
működő Katona József-körnek s e kör irodalmat mívelő 
és pártoló nagyérdemű elnöke, mélt. Horváth Döme nyug. 
táblai tanácselnök úrnak ajánlom. Előfizetési ára: fűzött 
példányé 3 korona, díszes kötésűé 4 korona, A kiállí-
tásért a Hornyánszky-féle czég kezeskedik. Az előfizetési 
pénzeket kérem november 10-ig hozzám küldeni. Tíz 
előfizető után tiszteletpéldányt adok. — Sántha költeményeit 
melegen ajánljuk olvasóink s különösen a költészetkedve-
lők pártfogó figyelmébe. 

** Rendszeres magyar nyelvtan. Közép, szak-
iskolák számára és magánhasználatra írta dr. Gulyás 
István, főgimn. tanár. Budapest, 1893. Lampel Róbert, 
193 1. Most, a mikor egyik ref. főiskolánk igazgatótanácsa 
heves harcot folytat a magyar nyelvtanok újabb rend-
és módszere ellen s különösen e rend- és módszer 
oszlopos képviselőjét, Simonyi Zsigmondot igyekszik 
saját hatáskörében lehetetlenné tenni, rendkívül érde-
kes és aktuális a debreceni ev. ref. főgimn. egyik 
nagyon világos fejű és képzett tanára, dr. Gulyás István 
fentebbi tankönyvének megjelenése. Gulyás az ifjú nem-
zedék tagja, Simonyi tanítványa és híve a nélkül azonban, 
hogy árkon-bokron vakon követné. Könyve az elítélt 
Simonyié nyomán halad, de annál következetesebb, átte-
kinthetőbb és így a tanításra kétségtelenül alkalmasabb. 
Kiváló érdeme, hogy a magyar nyelv tanítását igyekszik 
összhangzatba hozni a középiskolák többi nyelvtanításával, 
s ennélfogva a tanulóra nézve megkönnyíteni az idegen 
latin, görög, német vagy francia nyelv tanulását. Oly törek-
vés ez, melyre eddig kevés figyelmet vetettek tankönyv-
íróink, s melynek sikerében valószínűleg némelyek kétel-
kedni fognak, mivelta nyelvek természetére nézve szerzőétől 
eltérő felfogásuk. Ám, ha a nyelvészet terén vitás lehet 
is, de praedagogiailag Gulyás eljárása teljesen igazolt s 
úgy, a hogy ő az egyeztetést keresztülviszi, tetszetős és 
hihető, hogy eredményes is; főleg abban az esetben lenne 
tankönyve minden eddigieknél célravezetőbb, ha ugyan-
abban a rendszerben írnák meg a középiskolai többi 
nyelvtanokat is, mint a hogy egy pendantja van is már 
a Dóczi Imre görög nyelvtanában. Várjuk, hogy a mit ők 
nem dicstelenül kezdtek el, folytatják mások ez irányban 
teljes dicsőséggel. Várjuk első sorban épen Debrecentől, 
a hol közvetlen érzik Dóczi és Gulyás kiváló nyelvi tudá-
sának hasznait s próbáljak a Dóczi szellemében készült 
magyar nyelvtan gyakorlati értékét. A Gulyás tanköny-
vének hangtana egyszerűsége és a hangváltozások szeren-
csés megmagyarázása által tűnik ki. Elég ennek illuszt-
rálására csak a pótlónyujtás és az összeolvadásról szóló 
részletekre utalnom. Az előbbi ugyan már Simonyinál is 
megvan, de Gulyásnál annyival érthetőbb és logikusabb, 
mert ő rövid és hosszú mássalhangzókat különböztet meg, 
A szótanban azon módszeres változtatást tette szemben 
az eddigi tankönyvekkel, hogy külön tárgyalja a névszók 
és igék képzését és ragozását. Helyes. Qui bene dis-
tinguit, bene docet. Fontos tankönyvében az igetan, melyet 
az actiókra épített, de annyi teljességgel és oly szigorú 
következetességgel, minőt Simonyinál hiába keresünk. Ez 
a rész lesz bizonyára az idegen nyelvek tanításához az 
a szükséges kapocs, melyet eddig a tanárok sajnosan 
nélkülöztek. Úgy a nyelvtudomány, mint az oktatás szem-
pontjából a legnagyobb figyelmet érdemlő része Gulyás 
tankönyvének az, mely a grammatikák Achillessarkáról, 
a határozókról szól. Itt tűnik ki szerző ereje, tudományos 
készültsége és praedagogiai jártassága legjobban. A hatá-

rozók felosztása Gulyásnál egyszerű, érthető s nem oly 
bonyodalmas és mystikus, mint magánál Simonyinál is. 
Itt Dóczi a mestere. A határozók rendszerét mindketten 
az actió-tanra alapítják, s ehhez .képest megkülönböztetnek: 
eredet (befejezett cselekvésre vonatkozó), folyamat (foly. 
cselekvésre vonatkozó) és vég (beálló cselekvésre vonat-
kozó) határozókat. Ezeken belől azonban Gulyás megint 
4—4 osztályt vesz fel, s így neki is 12 határozója van, 
de az aztán logikus és könnyen felfogható. Mindent össze-
véve a Gulyás tankönyve az újabb magyar nyelvtanok 
között úgy a tudomány, mint a gyakorlati használhatóság 
szempontjából kétségkívül a legszámottevőbb munkák 
egyike. E helyen hosszasabban nem tárgyalhatván, csak 
örömünknek adunk kifejezést, hogy a magyar nyelvtan 
íróinak annyi sok vujudásai és ingadozásai között egy 
prot. tanár boncoló elméje és szigorú logikája vezet be a 
magyar nyelv tanításába oly rendszert és módszert, melytől 
teljes sikert lehet remélni. Kívánatos, hogy a könyv minél 
szélesebb körben terjedjen el. (J.) 

E G Y H Á Z . 

Budapesti református egyházunkban egyház-
gazdasági gyűlés tartatott e hó 10-én a Kálvin-téri temp-
lomban. A gyűlésen Szász Károly püspök, első lelkész 
és Hegedűs Sándor gondnok elnököltek és közel száz tagból 
álló díszes gyülekezet (a törvény 75 tag jelenlétét kivánja) 
vett részt. A gazdasági gyűlés egyetlen tárgya volt az 
egyháztanácsnak a Baár-féle alapítvány egyik háztelke 
eladására vonatkozó indítványa. Az ügyet maga Szász 
Károly püspök úr adta elő. Baár János, pár éve elhúnyt 
római kath. vallású fővárosi polgár, még életében a 
budapesti ref. egyháznak adományozta a székes-főváros 
különböző helyein fekvő néhány házát, illetve háztelkét, 
azzal a kikötéssel, hogy az »Baár János-alapítvány« címen 
kezeltessék s belőle a fővárosban egy internátussal össze-
kötött református leánynövelde állíttassák. A telkek egyiké-
ért (Teréz-köruton, 301 H]-öl) most négyszögölenként 
465 frt s néhány krt, tehát oly előnyös árt Ígérnek, 
hogy az alapítványt kezelő egyház tanácsa jónak tartja 
ezt az alapítványi telket a megígért 140 ezer frt árért 
eladni. A gazdasági gyűlés tagjai a nyert felvilágosítások 
után egyhangúlag hozzájárultak a presbvterium javasla-
tához. Az eladási árból a Baár-örökösökkel kötött egyez-
ségi szerződés értelmében 40% a z apjuk által kitagadott 
törvényes örökösöket illeti. 

A felekezetnélküliek statisztikája. A »Közgazda-
sági Szemle* szeptember hónapi füzetében dr. Budai 
László szomorúan érdekes adatokat közöl a felekezetnél-
küliség terjedéséről. E szerint 1896-ban Magyarországon 
3990 egyén vallotta magát felekezetnélkülinek, kik közül 
446 a városokra és 3444 a falukra esik. A felekezetnél-
küliek közül előbb református volt 1549, római katholikus 
923, lutheránus 755, görög keleti 717, görög katholikus 
27, zsidó 28. Nemre nézve a nyilt felekezetnélküliek közt 
férfi 1809, nő 2180. Nemzetiség szerint a félekezetnél-
küliek aránytalanul nagyobb része a tiszta magyar vidé-
kekre esik. A városok között a legtöbb felekezetnélkülit 



H.-M.-Vásárhely szolgáltatta, hol a mult évben 227 egyén 
lett felekezetnélküli, Budapesten 58. Ez a statisztika is, 
mint a vegyesházassági statisztika, minket protestánsokat 
sujt a legérzékenyebben. Mert míg a kilenc millió kétféle 
katholikus csak 950 a hit-elhagyottak száma, addig 
a nem is egészen négy millió protestáns közül 1549 -f-
755 == 2304 tévedt az erkölcssorvasztó vallástalanságba. 
Ez a veszteség, ép ügy mint a vegyesházasságok révén 
szenvedett nagy kár, ébreszsze fel a netán még szunnyadó 
ellenálló erőt s indítson arra, hogy fogjunk hozzá minde-
nütt az egyházmentés és egyházvédelem munkájához: 
az erkölcsi védelemhez ép ügy, mint az anyagi mentéshez. 
Jam proximus ardet! 

Az amerikai magyar ref. misszió köréből. Mint 
a New-Yorkban megjelenő »Őrálló* írja, a missziók super-
intendense, Rev. A. C. Whitmer szeptember hó 13—14-én 
látogatta meg a felügyelete alatt álló magy. ref. gyüleke-
zeteket : Trentont, New- Yorkot, South-Norwalkot és Brid-
geportot, hogy az egyházaknak állapotáról úgy anyagi, 
mint valláserkölcsi téren személyes tapasztalatokat szerez-
zen. Ezen egyházlátogatási útjában kisérő társa volt Nyit-
ray Emil, a magy. ref. egyházmegye és egyesület elnöke. 
Mindenütt a legnagyobb rendet találták, a valláserkölcsi 
téren azonban még javítani valókat találtak (a korcsmák 
gyakori látogatását a hívek részéről, vasárnapi táncmulat-
ságokat : itt-ott béketelenkedést a hívek között), s az egyes 
lelkészeket a superintendens utasította, hogy miképen kell 
ezekben is az amerikaiakhoz hasonlóknak lenni. Mindenütt 
kifejezte megelégedését, mert tudja, mindent nem lehet 
egyszerre megvalósítani. — A magyar ref. lélkészek Ferenezy 
Ferenc esperes elnöklete alatt New-Yorkban, szeptember 
21-én értekezletet tartottak, »hogy a trenton-i és mount-
carmel-i missziói állások betöltéséről sürgősen intézkedje-
nek«. Török Zoltán ugyanis, aki Trentonba volt meghíva, 
lemondott, a mely lemondásával meglehetős zavarba hozta 
a missziót. Szerencsére volt két ajánlkozójuk, a kiket a 
sürgősen való kijövetelre felkértek; ezek: Gsánfordy Ferenc, 
jelenleg munkácsi s.-lelkész, és Kuthy Zsolt, a ki most 
Berettyó-Újfaluban káplánkodik. 

színezetet mellőző imákat mondatni, mert az állam egyetlen 
felekezetnek sem állít külön iskolát; mert az állami iskola 
a felekezetek összességeé. Ezt a határozatot Majláth G. 
rom. kath. püspöknek feljelentette a plébános s az a 
minisztertől követelt elégtételt. (!) És a miniszter ezt meg-
adta, mert a tanítóköri gyűlés eljárása felett rosszalását 
fejezte ki. Igaz lenne-e ez? 

A tiszántúli egyházkerület tanügyi bizottsága 
e hó 14-én Debrecenben Kiss Áron és gr. Degenfeld Jó-
zsef elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen a kerület összes 
közép- és felsőbb iskoláira vonatkozó ügyeket intéztek el 
s készítettek elő a kerületi gyűlésre. Felolvasták a gimn. 
felügyelőnek az iskolák látogatása alkalmából tett észre-
vételeit, s az igazgatók jelentéseit, általán apróbb úgyne-
vezett házi ügyeket tárgyaltak. Még legfontosabb volt a 
békési gimnáziumi tanárok fizetésemelésére vonatkozó ja-
vaslat. (</.) 

A miskolci református felső leányiskola igaz-
gatója, Tóth Pál e hó 12-én ünnepelte a megyei szék-
ház tanácstermében huszonötéves jubileumát. Wlassics 
miniszter levelében üdvözölte Tóth Pált ez alkalomból, 
Kún Bertalan ref. püspök pedig az egyházkerület elisme-
rését tartalmazó jegyzőkönyvet adta át neki. Szalóczy 
Pál lelkész az ünnepen felolvasta az iskola történetét, 
utóbb pedig a növendékek mondtak üdvözlő beszédeket 
és emlék-albumot és jelentékeny alapítási tőkét adtak át 
a jubilánsnak. A miskolci hatóságok és testületek kép-
viselői is számosan üdvözölték a nagyérdemű jubilánst, 
ki magas szárnyalású beszédekben köszönte meg a kitün-
tetést. Az ünnepen ott volt Vay Béla báró főgondnok, 
a főrendiház alelnöke is. Délben a Korona vendéglőben 
bankét volt. — Mi is rokonszenves tisztelettel üdvözöljük 
a nőnevelés buzgó és nagy sikereket kivívott bajnokát, 
ki a protestáns nevelésügy egyik legfontosabb ágában egy 
századnegyed óta közelismerés mellett működik. Vajha 
minél előbb megérné ama régi vágyának, egyházunk jobb-
jai forró óhajtásának teljesülését, hogy minden nagyobb pro-
testáns központon jól berendezett intézetekben hitbuzgó 
protestáns leányvilág növekedjék! 

I S K O L A . 

Felekezeteskedés az iskolában. Az alsófehér-
megyei tanítók abrudbányai köre Verespatakon gyűlést 
tartott a tavaszszal. E gyűlés egyik rendes tárgya volt a 
gyakorlati tanítás, melyet Pongrátz Mihály tartott az állami 
iskolában. A jelenlevő tanulók róm. kath., ev. ref.> görög 
kath. gör. keleti és unitárius szülők gyermekei voltak s a 
belépő vendégeket róm. kath. köszöntéssel fogadták, róm. 
kath. imákkal kezdték a tanulást. A gyakorlati tanítást 
rendesen megszokták bírálni a gyűlésben. A birálők ter-
mészetesen első sorban azt kifogásolták, hogy állami isko-
lában tisztán róm. kath. jellegű imákat mondtak, díesér-
tessékkel köszöntek s a gyűlés azt végezte, hogy helyesebb 
a köszöntést néma félállással végeztetni, a felekezeties 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Joó István, a tiszántúli ev. ref. 

középiskolák felügyelője a Nagy József féle tanulmányi 
alapítvány ez idei kamatain f. hó 10-én külföldi útra 
indult, hogy a tanintézetek körében nagyfontosságú állásá-
ban idehaza értékesítendő újabb ismereteket szerezzen.— 
Az ungi ev. ref. egyházmegye a gyülekezetek szavazatá-
nak nagy többségével Komjáthy B. országgyűlési képviselőt 
gondnokává választotta. — A közoktatási miniszter Bencze 
Zsigmond pápai ref. főgimnáziumi tanárt a hódmező^-
vásárhelyi ref. főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. 

* A lelkészek javadalmainak adókötelezettsége. 
Figyelemreméltó, döntő határozatot hozott a napokban 
a közigazgatási bíróság. Aradmegye közigazgatási bizott-



ságának határozatával szemben ugyanis helyt adott a 
bokszegi görög katholikus lelkész panaszának s fölmen-
tette ítéletével a lelkészt a községi pótadö fizetése alól. 
ítéletének megokolásában kiemeli a közigazgatási biróság, 
hogy azt a földterületet, mely után a községi pótadó ki 
volt vetve, tulajdonosa, a Pável-alap, a bokszegi lelkészek 
haszonélvezetére bocsátotta át, annak jövedelme tehát oly 
javadalom, melyet a lelkész kizárólag Bokszegen viselt 
egyházi hivatala után élvez, az ily javadalomtól pedig az 
1886: XXII. törvénycikk értelmében a lelkészek nem 
tartoznak községi pótadót fizetni. Nem alterálja ezt az a 
körülmény, hogy a terület nem a plébánia, hanem a 
Pável-alap tulajdona, melynek a tulajdonjog elismeréseü) 
tiz koronát tartozik fizetni a mindenkori lelkész s hogy 
a birtok jövedelme nem számítható a plébánia vagyoná-
hoz s általában a parokialis jövedelemhez, mert ebből is 
csak az tűnik ki, hogy a terület hászonvétele a lelkészi 
hivatal javadalma, már pedig az idézett törvény 138-ik 
§-a szerint a lelkészek részére biztosított adómentesség 
kritériuma nem a tulajdon kérdése, hanem az, hogy a 
kérdéses javadalmat a lelkész az illető egyházközségben 
viselt lelkészi hivatala után élvezze, a mihez a fönforgó 
esetben nem fér kétség. 

* Egy ref. ifjú tudományszomja. Nem minden-
napi eset hőse egy debreceni ref. gimnázista ifjú, névsze-
rint Benke Ferenc. Annyira égett látni Kálvin városát 
Genfet és ott, a mint lehet, elsajátítani a francia nyelvet, 
hogy végre eltökélte magában: elutazik Genfbe. Mult 
június végén csekélyke összekuporgatott pénzecskéjével 
útra kelt Debrecenből, a vasúti költséget azonban csak 
Münchenig bírta tárcája. Ott állott pénz nélkül, idegenbe, 
de nem esett kétségbe. Nem tudván németül, betanult 
egy pár magaszerkesztette latin orátiót, melyben el volt 
mondva kiléte és utazásának célja. Azzal gyalog nyakába 
vette a világot: Bajorországon, Würtembergen, Hessenen 
és Svájczon át. Leginkább papokhoz állított be, a kik 
megértették a latin beszédet és ellátták őt élelemmel, s 
adtak neki éjjeli szállást. így jutott el Genfbe, s ott a 
latin orátió és az ő nemes terve megint meghódította 
részére az egyetemi rektort, a ki gondoskodott szállásáról, 
ellátásáról, sőt a francia nyelvi ingyen cursust is kieszkö-
zölte számára. Az ismeretekben meggyarapodott, vállal-
kozó ifjú e hó elején érkezett vissza, de már vasúton 
Debrecenbe a legjobb egészségben, s most nein győz ele-
get beszélni Kálvin városáról. (J.) 

A D A K O Z A S . 
Az orsz. prot. árvaház részére a vértesaljai ref. egy-

házmegyében Koncz Imre esperes úr útján 39 forint 41 kr. 
folyt be. Ehhez járultak: Aba 1 frttal, Acsa 50 krral, Baracska 
4 frt 66 krral, Ercsi 50 krral, Bia 1 frttal, Bicske 8 frt 65 krral, 
Bogárd 1 frttal, Bodmér 1 frttal, Csabdi 50 krral, Doboz 
30 krral, Etyek 50 krral, Felcsúth 50 krral, Gárdon 1 frttal, 

Iváncsa 40 krral, Lovasberény 1 frttal, Szentpéter 1 frttal. 
Nyék 5 frttal, Mány 1 frt, Pákozd 1 frttal, Páty 1 frttal, Sukoró 
50 krral, Seregélyes 1 frttal, Tabajd 3 frttal, Tinnye 50 krral, 
Uny 50 jkrral, Tök 50 krral, Zámoly 40 krral, Váál 50 krral, 
Velence 50 krral, Vereb 50 krral — Gózon Imre sz.-györgy-
völgyi ref. tanító 5 frttal. A fentebbi összeget, 44 frt 41 krt, 
azaz negyvennégy forintot és 41 krt nagyt. Szőts Farkas 
szerkesztő úr útján a budapesti prot. orsz. árvaegylet pénz-
tára javára mai napon átvettük. Budapest, 1897. október 
hó 2-án. Bendl Henrik egyl.-pénztátos. Milcolik Gyula 
p.-ellenőr. 

Pályázat t anár i állásra. 
A hódmezővásárhelyi állami segélyben részesülő ev. 

reform, főgimnáziumban egy ó-classica-philologiai rendes 
tanári állásra pályázat hirdettetik. 

E tanszék betöltése a fentartó egyház elöljáróságá-
nak kijelölése alapján a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumot illeti. 

Megjegyezzük, hogy a megválasztott tanár fentebb 
megjelölt tanszaka, a latin és görög nyelv és irodalom 
tanítása mellett szükség esetében a tanszakával rokon 
más tantárgyak tanítására is köteles vállalkozni. 

Heti tanóráinak száma 20-ig emelkedhetik. 
A rendes tanári szék javadalmazása: 1200 forint 

törzsfizetés, 250 frt lakbér és öt ízben emelkedhető ötöd-
éves pótlék évnegyedi részletekben előre kiszolgáltatva. 
Megjegyezzük, hogy főgimnáziumunkban a lakbér és ötöd-
éves pótlékilletéken felül van négy 1400 és szintén négy 
1600 frtos törzsfizetéssel díjazott tanári állás, a melyekre 
az előléptetés az állammal kötött szerződés szerint tör-
ténik. 3-

A rendes tanár állásában egy évi próbaidő után 
állandósíttatik. 

A megválasztott rendes tanár az országos tanári 
nyugdíjintézetnek a törvény értelmében jogos és köte-
lezett tagja. 

Ha azonban a tanszékre oklevéllel nem bíró helyet-
tes tanár alkalmaztatik, egy. esetleg két évre helyettes 
tanár választatik. Ennek évi díjazása 900 forint, szintén 
évnegyedi részletekben előre kiszolgáltatva. 

Úgy a rendes, mint a helyettes tanári állásra csu-
pán ev. ref. vallású egyén választatik. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, végzett tanul-
mányaikra, képesítésükre, egészségi állapotukra, eddigi 
szolgálatukra és hadi kötelezettségi viszonyaikra vonat-
kozó okleveleiket és igazolványaikat f . évi november 6-áig 
bezárólag alólírotthoz küldjék be. 

A megválasztott tanár hivatalát kinevezése után 
azonnal és pedig a rendes tanár szaktárgya köréből vá-
lasztott később tartandó székfoglaló értekezéssel köteles 
elfoglalni. 

Hód-Mező-Vásárhely, 1897. október 11-én. 

1—2 
Szeremlei Sámuel, 

a fentartó egyház lelkész-elnöke. 

ÜORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség': 

IX. kerület, Erkel-utca, 3. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadő-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára ?i() kr. 

Egyházi helyzetünk igaz képe. 

E lap hasábjain közölt vegyesházassági sta-
tisztikai közlemények mellett az volt szándékom, 
hogy ha majd egy teljes év adatait fogjuk is-
merni, akkor teszem meg azokra a magam rész-
letesebb megjegyzéseit. De több körülmény ós 
Révész Kálmán lelkésztársamnak a 40-dik szám-
ban megjelent cikke kötelességemmé teszi, hogy 
ez ügyben már most is néhány megjegyzést 
tegyek. 

Mindenekelőtt örömömnek adok kifejezést 
a felett, hogy azon általam e lapban először fel-
tüntetett s havonta közlött statisztikai közlemé-
nyek mindenütt a legélénkebb érdeklődést tá-
masztottak s azokkal úgy az egyházi lapok, mint 
a különféle értekezletek ós gyűlések behatóan 
foglalkoztak s foglalkoznak. Ez ós semmi egyéb 
nem volt ezzel célom; rámutatni a hazai két 
protestáns egyházat veszélyeztető komoly bajra 
s felhívni az illetékes tényezőket annak ellen-
súlyozására, orvoslására s az azzal szemben való 
egyházi védekezésre. Elrémíteni s kétségbe hozni 
a protestáns közönséget az egyház sorsa felett, 
a mint egyáltalában nem lehetséges, úgy ne-
kem sem lehetett s nem is volt a célom. 

A protestantismust nem féltem, sőt meg-
vagyok róla győződve, hogy minden más hit-
felekezetekkel szemben a jövő a protestantismusé. 
De hogy az legyen, hogy reményünk egykor 
teljesüljön s meg ne szógyenítsen, nem szabad 
a szép reményt édes tétlenség pamlagává ten-
nünk s azon tétlenül elheverészgetnünk, hanem 
híven dolgoznunk, küzdenünk, ültetnünk, vetnünk, 
oltanunk kell, ha egykor aratni, gyümölcsöt szedni 
akarunk. S hiszem, hogy a jókor feltüntetett ós 
megismert baj egyházunkban minden hivatott 
tényezőt komoly, folytonos munkára fog ser-
kenteni; hiszem, hogy azon tanácsok, szabályok, 
intézkedések, melyek ez ügyben az egyházi saj-
tóban elhangzottak s az egyházi gyűléseken 

megtétettek, nem fognak eredmény nélkül maradni. 
Helyes e tekintetben különösen a dunántúli egy-
házkerületnek f. évi szept. hó 27—29. napjain Antal 
Gábor püspök ós Tisza Kálmán főgondnok el-
nöklete alatt Pápán megtartott közgyűlésében 
tett azon intézkedés, hogy az egyházkerüle t : 
»fölhívta az összes espereseket, hogy mind kör-
levólileg, mind különösen egyházlátogatások alkal-
mával a legkomolyabban .figyelmeztessék a lel-
készi kart ós a presbyteriumokat, hogy az egy-
háztagokat óva intsék a házasságok megkö-
tése előtt arra, hogy születendő gyermekeiket 
el ne ígérjék; a lelkészeket pedig fölhívta arra, 
hogy úgy az ismétlő iskolai oktatásnál, mint az 
előforduló vegyesházassági esetekben, lelki ere-
jök teljességével s vallásos buzgóságuk és meg-
győződésük egész hatályával működjenek oda, 
hogy a fönt jelzett egyházromboló cselekvónyek 
pusztító hatása lehetőleg meggátoltassék, illetve 
ellensúlyoztassókcí. 

Sajnos, hogy ezen helyes és szükséges in-
tézkedést még nem tette meg minden egyház-
kerület, hogy vannak még mindig egyesek és 
testületek, kik a bajt még most sem akarják 
komolynak venni és egyházunkra veszélyesnek 
elismerni s az egyház belső építése helyett még 
mindig a külső demonstráció, a közigazgatási 
kérdések s különösen nálunk a szerencsétlenül 
napirendre hozott, sok visszavonást és egyenet-
lenséget szülő beosztási ós csoportosítási ügyek 
emésztik a soha vissza nem térő drága időt ós 
az egyháznak sok más égetőbb ós szükségesebb 
ügyek rendezésére fordítható anyagi erejét. Vajha 
figyelembe vennők azt s ne ringatnánk magun-
kat azon az egyházi helyzet igaz képének nem 
igazi ós nem megfelelő meggyőződósben, hogy 
a mostani helyzet jobb, előnyösebb a réginél, 
hogy veszteségünk az új törvény után nem nagyobb 
mint volt az előtt. 

Vajha úgy volna! De ón ezzel szemben 
állítottam s állítom most is, hogy a mostani 
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helyzet határozottan rosszabb ós kedvezőtlenebb, 
mint volt a régi, hogy veszteségünk az új tör-
vény után határozottan nagyobb, mint volt az 
előtt.« 

Tudom, hogy különösen Révész Kálmán 
lelkósztársammal szemben tartozom ezen állítá-
somat bebizonyítani ós igazolni, s meg is teszem 
azonnal, csak még azt jegyzem meg, hogy e te-
kintetben az egyházi helyzet igazi képének fel-
tüntetéséhez s megismeréséhez okvetlen szüksé-
günk volna, ha nemcsak a jelenre, de a múltra 
vonatkozólag is hiteles positiv adatokkal rendel-
keznénk, ha tudnók, hogy az 1868. évi LIII. t.-c. 
12. §-ának intézkedésével szemben mennyit ve-
szítettünk a törvénytelen elkeresztelósek, rever-
zálisok által, s viszont mennyit hódítottunk el mi 
is ez úton; ismernünk kellene az áttérések nye-
reség* és vesztesógszámláját; tudnunk kellene 
most is, mire nézve az országos statisztika fel-
világosítást nem nyújt, de — miután nem ér-
deke — nem is nyújthat, hogy hányan nem, és 
hányan veszik igénybe a születések, halálozások 
ós esketések alkalmával az egyház kegyelmi esz-
közeit és áldásait; tudnunk kellene, hányan lesz-
nek az új törvény alapján felekezetnélküliekké? 
Sajnos mindezen egyházunk érdekében nagyon 
is fontos és szükséges kérdések felvilágosítására 
idáig sehol semmi, vagy vajmi gyér, figyelembe 
alig vehető adatokkal bírunk. Egyházi gyűléseink 
jegyzőkönyveiből megtudjuk még azt is p. o., hogy 
hány földgömb, számológép, fali olvasó tábla, 
természetrajzi ábra ós eszköz stb. van iskoláink-
ban, de az egyház belső életét inkább feltüntető 
s érdeklő adatokat ott hiában keresünk. Nem 
tudjuk, évről-évre szaporodunk-e vagy fogyunk 
s mennyivel? hányan léptek ki egyházunkból? 
hányan tértek hozzánk? mennyi a konfirmán-
dusok, az úrvacsorával élők száma, az új tör-
vény alapján hányan lettek felekezetnélküliekké? 
(Ezt most már tudjuk. Bizony nagyon sokan. Szerk.) 
hányan vették igénybe születés, halálozás, házas-
ságkötés alkalmával az egyház szolgálatát stb., 
mindezen kérdésekre mint említem — az összre 
vonatkozólag — feleletet sehol nem kaptunk. 
Pedig ezt tudnunk és ismernünk a hazai két 
protestáns egyháznak közös égető érdeke. Ám 
azért egyházi statisztika nem létében is megkí-
sértem bebizonyítani azt, hogy veszteségünk az 
új törvény után nagyobb, mint volt az előtt. 

Teljesen igazat adok úgy Pokoly József, 
mint Révész Kálmán uraknak a tekintetben, hogy 
»a vegyesházasságokból született gyermekek szá-
mának 50%-ához tar that számot minden vallású 
szülék összessége, illetőleg az egyház, t. i. azon 
házasságokból, a melyeket egyik részről hívei 
kötötteké. Ez tény, ezt ón kétségbe soha sem 

vontam, s annak ellenkezőjót sem magam nem 
hittem, sem másokkal el nem hitettem és csak 
annyit koncedálok, hogy az első három havi ki-
mutatásnál e tekintetben talán nem eléggé vilá-
gosan fejeztem ki magamat, miclőn számokban 
fejeztem ki, hány esetben volt veszteségünk. De 
viszont hiszem, hogy úgy P. J. mint R. K. urak 
igazat fognak nekem aclni a tekintetben, hogy 
nyereség-veszteségünk kiszámításánál az 50%-nak 
ily móclon való levonása nem a leghelyesebb 
számítás és helyesebben számítunk s az igazi 
képet igazabban tüntet jük fel, ha minden csa-
ládra, házasságkötésre p. o. négy (azt hiszem, 
hogy a négy legjobban megközelíti az igazságos 
közép átlagot) gyermeket veszünk s abból von-
juk le az 50%-ot. E szerint a f. évi hat hónap 
alatt létrejött vegyesházasságoknál az ág. h. ev. 
egyház vesztesége a mint azt e lap 34-ik szá-
mában kitüntet tük: 180 X 4 = 720, levonva 
50% = 860; az ev. reform, egyház vesztesége: 
289 X 4 = 1156, levonva 50% = 578. S miután 
azon házasságra lépő félt, ki leendő gyermekeit 
más egyháznak kötelezőleg elígérte, egyházunk 
számára elveszettnek tekinthetjük, s így teljes 
joggal azok számát is az előbbeni veszteséghez 
számíthatjuk s lesz e szerint az egyik egyház 
vesztesége 360 + 180 = 540, a más iké : 578 + 
289 = 567, vagyis a f. évi hat hónap alatt az 
1868. évi LIII. t.-c. 12. §-ának eltörlése folytán 
vesztett az ág. h. ev. egyház 540, mond ötszáz-
negyven, az ev. ref. egyház 867, mond nyolc-
százhatvanhót tagot. 

Ezen veszteséghez, hogy az egyházi helyzet 
igazi kópét feltüntethessük, okvetlen hozzá kell 
számítani azokat is, kik egyházunkból kiléptek 
ós felekezetnélküliekké lettek. Ezeknek a száma 
a »Iíözg. Szemle« közlése szerint a mult évben 
nálunk 755, a reformátusoknál 1549, összesen 
2304; a mi ismét csak azt bizonyítja, hogy a 
protestáns egyházak vesztesége a felekezetnól-
küliség révén is komoly figyelemre méltó. 

Ezek után, ha az új törvény előtti veszte-
ségünket tisztán számokban nem is ismerjük, a 
fentiek alapján állítom, hogy ma veszteségünk 
nagyobb, mint volt azelőtt, még pedig azért, 
hogy az új törvény előtt csakis a jogtalan ós 
törvénytelen reverzálisok ós kitérések alapján 
veszítettünk, ma pedig a jogos és törvényes 
megegyezések, kitérések és felekezetnélkülisóg 
által veszítünk. Súlyos volt a reverzálisok általi 
veszteség is, de legyünk őszinték, ismerjük el, 
hogy az 1868. évi LIII. t.-c. 12. §-a ellenére mi 
is nem egyet elkereszteltünk s nem lehet állí-
tásom gyöngítésére felhozni azt, hogy a rever-
zálisok alapján minket illető fele rész reánk 
nézve teljesen elveszett, még pedig azért nem 



lehet ezt felhozni, mert a reverzális akkor jog 
talan, törvénytelen és tisztességtelen volt, akkor 
az elígért és elkeresztelt gyermekeket vissza is 
követelhettük s a mint tudomásunkra jutott, vissza 
is követeltük s nem egy esetben a szorult hely-
zetben reverzálist adott szülő maga volt segít-
ségünkre és a törvénytelen reverzális kötele-
zettséget ő maga sem tartot ta meg minden 
esetben. Ellenben most a gyermekek vallására 
vonatkozó megegyezést maga az országos törvény 
szentesíti és tisztességesnek tekinti, melyet ne-
künk lelkészeknek is respektálni kell s ha egyszer 
megtörtént, vajmi keveset tehetünk ellene, mert 
a szülő is nem szívesen teszi s nehezebben 
bírható arra, hogy az egyszer törvényes meg-
egyezését, melyet az országos törvény megenged 
ós tiszteletben tart, a mi kedvünkért megváltoz-
tassa s újabb törvényszerű eljárásnak magát 
alávette. Nem gyöngíti állításomat R. K. azon 
állítása sem, hogy »az új törvény életbelépte 
óta a mi részünkre is fennáll a jog és lehető-
ség arra, hogy a vegyes házasok összes gyerme-
keit saját egyházunknak biztosítsuk<r. Igaz, de a 
rövid iclő tapasztalata azt bizonyítja, hogy reánk 
csak a jog ós lehetőség áll fenn, de az eredmény, 
az aratas, a gyümölcs nem a mienk. Bizony 
elmondhatjuk itt is, hogy mi ültettünk, de más 
szecli a gyümölcsöt. Nem gyöngíti állításomat 
R. K. azon érve sem »hogy azon vegyespárok, 
kik fél év alatt a protestáns egyházak részére 
biztosították gyermekeiket, olyan nyereség, mely-
nek elérése, sőt lehetősége az új törvény előtt 
teljesen ki volt zárva«, nem pedig azért, mert 
a más, különösen a róm. kath. egyház számára 
való eligórésekkel szemben az az állítólagos 
nyereség elenyésző csekély, mit én a tiszta 
veszteség kitüntetése alkalmával — mint köz-
léseimben látható — rendesen levonásba hozók, 
de végre azért sem, mert ez a nyereség nem 
pótolja azt a nyereséget sem, melyet azelőtt a 
házassági elválásoknál leirtunk. Sőt az új tör-
vényt e tekintetben a régivel összehasonlítva be 
fogja ismerni R. K. barátom is, hogy a régi elő-
nyösebb volt reánk nézve. Tekintélyes összegre 
megy évente az elválások száma s valljuk meg 
nyíltan, hogy nemcsak számban, de sok tekin-
télyes egyháztagban is gyarapodtunk az elválá-
sokhoz volt szükséges kitérések által. Ma ettől 
is elestünk, s midőn a jelent a múlttal így 
összehasonlítjuk, azt is okvetlen egyházunk vesz-
teség számlájára kell írnunk. 

Nem folytatom tovább, bár ezeken kívül 
még nem egy (stóla, tekintély stb.) fájós vesz-
teséget említhetnék, ós mégis csak a kezdet kez-
detén vagyunk, de nem teszem, úgy is hosszúra 
nyúlt már cikkem s nem tagadhatom, hogy bi-

zonyos fájó érzés fog el egyházunk ezeti vesz-
teség-számlájának registrálása alkalmával. Csak 
még azt jegyzem meg, hogy legyen, a mint nem 
lehet, hogy az én számításom rossz, az általam 
e tekintetben feltüntetett egyházi helyzet nem 
igazi s Révész Kálmán lelkósztársam számítása 
a helyes és az általa feltüntetett egyházi hely-
zet az igazi, hogy az általam feltüntetett vesz-
teségnek tulajdonkópen csak fele a veszteség — 
ne értse senki félre szavaimat, egyházunk előre-
haladását, fejlődésót a múlttal szemben ismerem, 
nem, tagadom — de még akkor is, ha a R. K. 
által feltüntetett egyházi helyzet az igazi, meg-
vallom, hogy ezt a helyzetet sem tartom örven-
detesnek, még az is komoly feddő kép a mult 
mulasztásaiért s intő jel a jövőben való hatvá-
nyozottabb munkálkodásra. 

Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

A keresztyén szoeiálizmus. 
II. 

Megvan tehát már a nagy baj a mező-
gazdaságnál hazánk jelentékeny részében, mely 
sürgős orvoslásra vár, mert nemcsak óvenkint 
ismétlődhetik, hanem meg is öröködhetik, miután 
ocla jutottunk, hogy a munkás ós munkaadó 
ellenségképen állnak egymással szemben, ós a 
mezőgazdasági munkások szociálizmusi mozgal-
mait erővel el lehet ugyan időnkint nyomni, de 
gyökeresen kiirtani nem sikerül, mivel a hatás 
természetszerűen ellenhatást szül s a kormány 
sem lehet állandóul oly helyzetben, hogy a mun-
kát megtagadókat felvidékiekkel helyettesítse, 
kik mint gyengébb idegzetűek különben sem 
képesek az alföldi nehéz munkát célszerűen vé-
gezni. 

A fegyveres erőnek könnyen vérengzővé 
válható, sőt már az idén is azzá vált alkalma-
zása helyett tehát az evangéliumon alapuló ke-
resztyén felebaráti szeretetet, a vallást és erköl-
csiséget kell orvosszerül felkarolni, a keresztyén 
szociálizmust kell érvényre juttatni, a régi pat-
riárkhális viszonyokat kell a mezőgazdasági mun-
kások s munkaadó gazdák közt lehetőleg vissza-
állítani. 

Ezen társadalmilag is üdvös cél elérhetése 
vagy legalább megközelíthetése céljából a lelké-
szeknek az épületes templomi igehirdetés mel-
lett, valamint a hitfekezetek világi elöljáróinak 
is személyesen kellene érintkezésbe bocsátkoz-
niok a szoeiálizmus által megmételyezett mun-
kásokkal. Időt ós fáradságot nem kiméivé igye-
kezniük kellene őket felvilágosítani, téveclésök 
belátására birni, s a jó útra visszavezórelni; 
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de viszont a munkaadókat saját érdekükben is 
emberiebb, kíméletesebb és igazságos bánásmódra 
ösztönözni. A még felekezetnélküliekké nem vált 
megátalkodott konokokra feleségeik s családtag-
jaik által kellene hatást gyakorolni s növendék-
gyermekeik a népiskolákban behatóbb valláser-
kölcsi oktatásban volnának részesítendők, hogy 
ha ezek felnevekedve majdan családot alapíta-
nak, a házi fészekbe is behatoljon az onnan 
már fájdalom! kiveszett vallásos és erkölcsi ne-
velés, mint az iskolai oktatást elősegítő ós sike-
resebbé tevő lépcső. 

De mivel az egyház csak lelki táplálékot 
nyújthat a maga tagjainak, az ember peclig nem-
csak Isten igéjével ól, hanem testi eledelre is 
szorul, s különösen a mindennapi kenyeret — 
mint az úri imádság is tar t ja — nem nélkü-
lözheti; s mivel a jelen korunkban már nagy 
számmal keletkezett s hála Istennek! mind in-
kább szaporodó emberbarát i egyesületek, me-
lyekre a pótolhatlan magán jótékonyságot át 
akar ja társadalmunk evangéliumellenesen hárí-
tani, a nagy szükségletnek eleget nem tehetnek; 
világos, hogy a mezőgazdasági munkásosztály 
legifjabb szociálizmusának gyógykezelésénél az 
egyház és társadalom mellett az államnak, a 
kormánynak is hivatalos kötelessége idejében 
közbelépni és peclig nemcsak szellemi, hanem 
anyagi tekintetben is. E végre a törvény által 
kötelezővé tett, de a létező viszonyok közt sok 
helyeken sem egyházilag, sem községileg ki nem 
vihető iskolázás, mint a népnevelés legalsóbb 
közege ingyenessé teenclő, s annak mint egyszer-
smind állami feladatnak terhe államilag átveendő, 
illetőleg az egyházi ós községi népiskolák költ-
sége a fentartó testületeknek az állam által 
megtérítendő volna, mint ezt országos törvé-
nyünk különben már közel 50 óv előtt is el-
rendelte. 

Még most is roppant hiány ós fogyatkozás 
mutatkozik a napjainkban ugyan jelentékenyen 
megszaporodott népiskoláknál. A nagy határú 
alföldi városok tanyai iskolái, melyeknek fentar-
tása már ez iclőszerint is a terhes községi pót-
adónak igen nagy százalékát veszi igénybe, még 
mindig elégtelenek s habár a földbirtoknak apróbb 
részletekre oszlásával mind sűrűbbekké s így 
népesebbekké válnak is a tanyák, nagy számmal 
vannak mégis olyan helyek, a hol a gyermekek 
a legközelebb érhető tanyai iskolákba sem jár-
hatnak fel a nagy távolság miatt, sőt ocla szü-
léik által sem szállíthatók be. 

De különösen a terjedelmes pusztákon érez-
hető a népiskolák hiánya, hol az egymástól és 
a legközelebbi népes községtől messzire, gyalog 
sok helyt több órai járásnyira fekvő majorokban 

a számos cselédségnek és mezei munkásoknak 
még számosabb gyermekei úgyszólván barom 
módra nőnek fel, s Istenről, vallásról, tem-
plomról, lelkészről, iskoláról, tanítóról fogalmuk 
sincs. 

Ilyen valóban elszomorító állapotról magam-
nak is volt alkalmam az elmúlt nyáron szemé-
lyesen meggyőződni egy pestmegyei pusztán, 
melyre a megyei tanfelügyelő úr hivatalos figyel-
mét fel is hívom, mert ott az egymáshoz pedig 
közel fekvő négy majorbeli számos gyermekek 
még téli iskolázásban sem részesülnek. Ki van 
ugyan szüléikre terjesztve a legközelebbi népes 
községi köteles iskoláztatás, ele ez tényleg nem 
eszközölhető, mert az illető, gyalog legalább is 
172 órányira fekvő községbe az apró, s több-
nyire ruházatlan gyermekek — főleg télvíz ide-
jén — az amúgy is rossz karban levő s lakatlan 
területeken átvonuló közlekedési utakon iskolába 
nem járhatnak s őket oda ós vissza szüleik hátu-
kon nem hordhatják. 

Itt esett már meg, hogy midőn egy serdülő 
fiút szüléi valamelyik nagy ünnepen bevittek 
azon községnek, melyhez az illető puszta köz-
igazgatásilag s egyházilag tartozik, róm. kath. 
templomába, innen hazatérve azt kérdezte szü-
leitől a fiú, hogy micsoda ember volt az —• a 
papra célozva — a ki oly magasra felment s 
ott úgy lármázott? 

Nincs hát itt s ehhez hasonló nagyszámú 
helyeken módja a pusztai cselédségnek s a mun-
kás népnek, hogy gyermekeit iskoláztassa, s a 
létező bajon csak az állami népiskolák felállítá-
sával lehet segíteni, mi annyival inkább köte-
lessége is az államnak, mert az ő részére veszi 
számon és keresi fel az illető községi elöljáró-
ság a katonaköteles életkorba lépett tanyai ós 
pusztai ifjút. 

Azonban nemcsak a pusztai cselédség és 
munkás nép gyermekeinek iskolázásáról, hanem 
magának ezen nóposztálynak megélhetéséről is 
az állam feladata kellően gondoskodni, s mivel 
az élő föld az, mely az embert magához s köz-
vetve hazájához leginkább leköti, s a magyar 
pórnép is főleg a földbirtok után sóvárog és 
megtakarított keresményét csaknem kizárólag 
hazájának földébe fekteti, ele a földbirtok ébresz-
tené és ápolná a mezőgazdasági munkás nép-
osztályban is a hazaszeretetet s a hazájához való 
hűséges ragaszkodást, s ez irtaná ki belőle leg-
biztosabban a hazafiatlan s nemzetietlen szociá-
l izmust : a nagy latifundiornokat (birtoktesteket) 
képező hitbizományi uradalmak törvényhozási 
feloldása s így több birtokosokra lehető átszál-
lítása mellett ál lamkormányunknak egyik főfel-
adatául kellene tekinteni, hogy a mezőgazdasági 



munkásokat is, kik legnagyobb részt egy talp-
alattnyit se mondhatnak tulajdonuknak tágas 
hazájuk földébéből, sőt még saját házi otthonnal 
sem igen bírnak, 1 — 2 holdnyi apró parcellák-
ban részesítse a már eddigi nagy mérvű elide-
genítések után is még rendelkezésére álló rop-
pant állami földbirtokból, hogy ezen néposztály-
beli munkásoknak is módjok iehessen apró bir-
tokocskáikat, melyeknek családilag eszközölhető 
megművelése mellett még mindig elég idejök 
maradna a nagyobb földbirtokosok szolgálatára, 
a méltányos vételár évenkinti törlesztésével meg-
örökíteni. 

Nézetem szerint ezen birtokszerezhetéshez 
jogos igényt is tar thatnak földetlen munkásaink, 
kik saját személyökben vagy fiaik által az áta-
lános védkötelezettségnél fogva szintén úgy védik 
ós oltalmazzák hazájukat, mint azon honfitársaik, 
kik a közös haza védelme mellett saját száz ós 
ezer holdas földbirtokaikat is védik, míg a sze-
gény birtoktalan munkás, ki ifjú életének tör-
vényszabta éveit szintén a haza szolgálatában 
tölti el, s ki háború esetén mint vitéz katona 
ontja vérét, most voltakópen csak a maga bőré-
ért harcol. 

A mezőgazdasági munkásokat illető termóny-
beli jutalók vagy munkabérre nézve legcélsze-
rűbbnek vélném, ha ez nem a lábonálló gabona-
termés holdja szerint számítva, vagy pénzre 
változtatva, hanem az összesített termésből sze-
mül adatnék ki, ós pedig a munkaadók és mun-
kások mint két tényezőből alakított vegyes 
bizottságok által megyénkónt vagy járásonként 
kötelezőleg megállapított járulókokban, hogy így 
a huza-vonó alkudozásoknak, s a folyó évi nyá-
ron a munkájuk által gyakorolt munkaközbeni 
bérfokozásoknak, sőt zsaroló munkabeszünteté-
seknek lehetőleg eleje vétetnék. 

Mi a véresebb szájú szociálisták által meg-
pendített vagyonegyenlőséget, s különösen a föld-
nek egyenlő felosztását illeti, ezt hazánkban 
népszerűnek s így közveszólyt okozhatónak nem 
tartom, mert a magyar földbirtokos paraszt szin-
tén oly arisztokratikus hajlamú, mint a magyar 
mágnás, s különösen a már törvényes ós kizáró-
lagos tulajdonává vált előbbi úrbéri földbirto-
kát közrebocsátani épen nem hajlandó. Még a 
jobbágyság idejében a földes gazdák egészen 
elkülönözték magukat a földetlen zsellérektől s 
a községi közgyűléseken, gazdasági tanácskoz-
mányaikban jobbágytelkeik számaránya szerint, 
a jasz- kún kerületi szabad községekben pedig a 
gazdák megörökített földbirtokaik redemptionális 
vagyis váltsági összegei szerint foglaltak helyet. 
De a magyar köznép még most is földbirtok 
szerint móri a személyes tekintélyt és előkelő-

sóget, s ha a régi időkre visszatekintünk, úgy 
találjuk, hogy nemzetünk egyenesen a földosztály 
ellen védekezett, midőn a nemesi, s az ebből 
kiszakadt úrbéri, valamint a redemptio útján is 
a fiágiságot hozta be. 

A magyar nép elég józan s belátja, hogy 
polgári társadalomban a vagyonegyenlősóg épen 
olyan kivihetetlen ós tarthatatlan, mint a milyen 
lehetetlenség emberek közt a szellemi és testi 
egyenlőség. Hiszen már mind szellemileg, mind 
testileg különbözőknek születünk, s ezen örökölt 
különbséget sem a nevelés, sem a társadalom 
és semmiféle állami intézmény ki nem egyen-
lítheti. 

Vélekedésem szerint a polgári társadalmat 
épen saját tagjainak egyenlőtlensége tar t ja fenn, 
ez tart ja össze, ez teszi állandóvá és erőssé, 
valamint az emberi kéz erejét is ujjainak egyen-
lőtlensége fokozza. Ha mindnyájan egyenlő gaz-
dagok vagy szegények volnánk, ha mindnyájan 
egyenlők lennénk egymással szellemi és testi 
tehetségeinkre nézve, legott felbomlanék köztünk 
a társadalmi rend, s beállna a fejetlen anarkhia. 
Mint emberek társadalmilag csak úgy marad-
hatunk meg, ha kölcsönösen és viszonosan egy-
másra utalva, a gazdag mellett szegény, az ér-
telmes mellett értelmetlen, az ügyes mellett 
ügyetlen, az erős mellett erőtlen, a szorgalmas 
mellett henye áll. 

Midőn a hajdani Rómában a pórnép fellá-
zadt az előkelőbb, illetőleg a gazdag néposztály 
ellen s az élő földnek egyenlő megosztását köve-
telte, egy értelmes főember azzal a találó pél-
dázattal csendesítette le a lázadó tömeget, hogy 
egykor az emberi test többi tagjai is feltámad-
tak a gyomor ellen, a miatt, hogy míg ők dol-
goznak, a gyomor csak fogyaszt ós emészt. 
Ennélfogva megvonták a gyomortól az eledelt, 
de csakhamar belátták, hogy így csak önmaguk-
nak ár tanak s az egész testet elerőtlenítik. 
Visszatértek tehát a gyomor táplálásához, hogy 
így megélhessenek s a munkára ismét képesek 
lehessenek. 

Minden józan és elfogulatlan ember belátja, 
hogy a vagyon egyenlősége, ha esetleg a földre 
vonatkozólag osztály útján eszközöltetnék is, 
állandóul nem tar thatná fenn magát, s a mérleg 
csakhamar vagy egyik vagy másik oldalra fel-
billenvén, tényleg visszaállana az előbbi egyen-
lőtlenség. 

Végül a vagyonközösséget illetőleg, melyet 
némely ábrándozok egyes helyekre szorítva, életbe 
léptetni megkíséreltek, kétségtelen, hogy a vagyon 
közösség intézménye az embert egyéni szabad-
ságától megfosztva merő géppé aljasítaná; a 
szellemi ós testi erők kifejtését, a magasra törő 



t e v é k e n y s é g e t az e m b e r i s é g b e n e l fo j taná; a m a g á n 
t u l a jdon megszün t e t é séve l az ipa r t és s z o r g a l m a t 
l enyűgözné ; s az e m b e r i szivből a csa lád i gyen-
géd é r z e l m e k e t k io l tva csak fe losz lásra v inné a 
po lgár i t á r s a d a l m a t , vagy egyes h a t a l o m r a emel-
k e d ő z s a r n o k a i n a k k ö n n y ű z s á k m á n y á v á t e n n é ! 

Hiszen m á r az ú g y n e v e z e t t házközösség, min t 
délszláv i n t é z m é n y sem te t sze t t a m a g y a r s á g n a k 
s b á r a sz lávságtól e l r agad t is a sz lavóniai 
szomszéd m a g y a r r e f o r m á t u s községekre , a föld-
tu l a jdon fe l szabadu lásáva l ott is magá tó l e lenyé-
szett , a fe loszlatot t h a t á r ő r s é g b e n pedig, hol a 
ka tona i s zempon tbó l császár i r e n d e l e t e k k e l be-
hozot t és szabályozot t házközösség századokig 
fennál lo t t , az a l k o t m á n y o s s á g bekövetkez téve l , 
min t t ovább m á r n e m t a r t h a t ó i n t é z m é n y szin-
tén császár i legfe lsőbb r e n d e l e t e k k e l eltöröl-
te te t t . 

Mindezeke t megfon to lva , t e h á t leghelye-
s e b b e n cse lekszünk , h a m e g e l é g e d ü n k az alkot-
mányos szabadsággal, ha f e l e b a r á t a i n k k a l testvéri-
ségben vagyis igazi ke re sz tyén szoc iá l i zmusban 
é lünk , h a t ény leg megőr i zzük és é r v é n y e s í t j ü k 
a törvény előtti egyenlőséget, a m a g á n t u l a jdon 
s é r t h e t e t l e n s é g é t ped ig t i sz te le tben t a r t j u k . 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

A lelkész-, esperes- és püspökavatás és 
beiktatás egyformási tása érdekében. 

A sárospataki ev. ref theologiai tanári kar által készített s a 
tiszáninneni egyházkerület által a kebelbeli egyházmegyéknek 

véleményezésre kiadott javaslat. 

(Folytatás.) 

I. B) A lelkésziktatás. * 

A lelkésziktatással jelenleg így állnak a kerületek: 
a) A Dunamelléken az iktatás nincsen szabályozva 

s ha iktat is valaki valakit, az iktató papot a beköszönő 
pap szokta leginkább meghívni. 

b) A Dunántúl sincs mindenütt lelkésziktatás; a hol 
van, többnyire az esperes végzi és többnyire így megy 
végbe: Éneklés után kiáll az iktató és az új lelkész az 
úrasztala mellé, hol az előbbi beszédet mond, melynek 
végén kijelenti, hogy a lelkészválasztást a felsőség helyben-
hagyta és már most felszólítja az új lelkészt beköszönő 
beszédének a megtartására. Ott ennyi ma az egész ikta-
tás; régebben azonban ott is szokásban volt a templom 
kulcsának, a bibliának stb. ünnepélyes átadása. 

c) Erdélyben a lelkésziktatás lényege az, hogy midőn 
az új pap elfoglalja az állását, az esperes vagy megbí-
zottja beszéddel ajánlja őt a gyülekezetnek, átadván egy-
szersmind az új papnak a templom kulcsait, klenodiumait 
stb., aztán az új pap beköszön. 

d) A tiszáninneni kerület 1883. évi őszi közgyűlé-

sén (9. p. VI.) alkotta meg e tárgyban első szabályren-
deletét. JA lelkész belépése az egyházba« cím alatt, 
melynek veleje elsőbben is az, hogy a megerősített lelkész 
az esperes vagy megbízottja jelenlétében ünnepélyesen 
beköszön; azután pedig az, hogy az esperes vagy meg-
bízottja, a lelkészlakon, az adminisztrátor lelkész és a 
presbyterium jelenlétében átadja az új lelkésznek a tem-
plom és az egyház ládája kulcsait, a pecsétnyomót stb. s 
az ezekről szóló leltárt, az átadó adminisztrátor és az 
átvevő új leikész aláírván, az egyház ládájába helyezik. 
Ezt a szabályrendeletet az 1893. évi tavaszi egyházkerü-
leti jegyzőkönyv 95. száma lényegében fentartja, mind-
azáltal azzal a két módosítással, hogy 1-ször óhajtandó, 
hogy ezentúl egyházalkotmányunknak megfelelőbben ne az 
esperes vagy megbízottja, hanem az egyházmegye elnök-
sége, illetőleg megbízottai jelenjenek meg a beköszönésen; 
2-szor: kivételt képeznek e szabály alól az olyan esetek, 
mikor segédlelkészek köszönnek be rendes lelkészül. Ilyen-
kor az esperes vagy megbízottja a jelenlétében már 
beköszönt ifjú lelkészt szeretettel ajánlja a gyülekezet 
hajlamaiba s néhány szóval a gyülekezetet megáldja. Ezek 
azonban csak az úrasztala mellől történhetnek és nem a 
kathedráról, mivel ezek már kívül esnek az isteni tisztelet 
keretén és annak lényegéhez egyáltalán nem tartoznak. 
Templomkulcs stb. stb. átadása s más ilyen különleges-
ségek egyáltalában nem engedtetnek meg, mivel a bekö-
szönő lelkészek a templomi szolgálatra, a kehely és biblia 
használatára már különben is megkapták az exmissiót. 

e) A tiszántúli kerületben a beiktatást általában 
véve nem gyakorolják; ott a lelkész csak beköszön s ha 
azon kívül van még valami, mint üdvözlés, tisztelgés stb. 
az már a presbyteriumban vagy egyebütt történik. TJjabb 
időben azonban szórványosan már ott is kezdenek iktat-
gatni, természetesen beszéddel vagy beszédekkel és a 
szokott tárgyak átadásával. 

Az elmondottak összegezéséből kitűnik, hogy a Duna-
melléken és a Tiszántúl a lelkésziktatás sem mint szokás, 
sem mint intézmény nem áll fenn és inkább csak szór-
ványosan fordul elő; a Dunántúl már mint szokás gyak-
rabban, de általánosan nem kötelező. Erdélyből általános 
és régi szokásnak van jelezve, de úgy látszik, törvényesen 
nincs rendelve, sem rendezve. Egyedül a tiszáninneni 
kerület az, a hol intézménynyé van téve; de szabályren-
deletei mutatják, hogy közigazgatási tekintetből, tehát 
inkább a jórend, mint valami új szertarfás érdekében. 

Vélemény a lelkésziktatásról. 
Minthogy Ielkésziktatásről vagy ennek megfelelő eljá-

rásáról sem kánonaink, sem újabb törvényeink nem emlé-
keznek, sőt tudtunkkal az egyházkerületek közül is csak 
az egy tiszáninneni szabályozza rendeletileg a lelkész 
belépését az egyházba, de ez az egy is a régi beköszönés 
értelmében és közigazgatási szempontból; minthogy sem 
hitvallásunkból, sem istentiszteleti elveinkből nem követ-
kezik az, hogy szertartásaink számát szaporítgassuk; 
minthogy egyházjogi elveink szerint is az externa vocatióra 



adott egyházmegyei consensus teljes jogerővel rögtön 
hatályba lép és ez már megerősítés alkalmával, az egy-
házmegyei gyűlésben tudomására adatik az illető egyház 
képviselői útján az egész gyülekezetnek; minthogy az 
újabb időben keletkezett s hitvallási elveinkkel teljességgel 
össze nem egyeztethető eljárások általános szokásnak 
sem tekinthetők: mindezeknél fogva az ú. n. lelkészbeik-
tatást sem hitvallási, sem liturgiái, sem egyházjogi elveink-
kel megegyeztethetőnek nem tartjuk s épen azért még a 
nevét is elhagyandónak ítéljük; a jórend érdekében azon-
ban, közigazgatási szempontból szerintünk is megenged-
hető, hogy a régi jó magyar szóval beköszönésnek nevezett 
gyülekezeti alkalom az egyházmegye képviselői, úgy a 
mint annak velejét a tiszáninneni kerület 1883. évi szabály-
rendelete kifejezi, jelen lehessenek, de ezeknek munkálko-
dása csupán a presbyteriumban, mint gyülekezeti igazgató 
keretében folyjon le. 

És most engedje még a főtiszteletű egyházkerületi 
közgyűlés, hogy az eddig mondottaknak mintegy záradéka 
és kiegészítéseképen visszatérhessünk még egyszer a lel-
készavatásról nyilvánított véleményünknek arra a pontjára, 
melyben hangsúlyoztuk, hogy a lelkészavatás nem püspöki 
előjog, mert azt bármely esperes, sőt bármely rendes 
lelkész végrehajthatja az egyházi hatóság beleegyezéséve-
vel. Ezt a nézetünket mi az új-szövetségre, a Helvét hit-
vallásra (XVIII. R. VIII. §.) régibb magyar protestáns 
írók (Pósaházi: »Igazság lstápja« 441. I. Nádudvari P. 
»Prédikációk*, 618. lap. Zsarnay L. »Paptan«. II. kiadás 
96. köv. lap) nézeteire alapítjuk és azért ismertetjük, mert 
mi mind hitvallási, mind kormányzati elveinkkel meg-
egyezőbbnek látnók azt, ha a lelkészavatást nem kerüle-
tenként, hanem egyházmegyénként, nem a püspökeink, 
hanem az esperek vagy ezeknek helyettesei hajtanák végre, 
mindig csak olyankor, mikor segédlelkészből lett rendes 
lelkész lép a hivatalba, tehát a beköszönés alkalmával, 
tehát az új lelkész gyülekezetében, az egész gyülekezet 
jelenlétében. Egy ilyen eljárás törvényes intézménynyé 
téve igen megegyeznék a mi egyházunknak szellemével 
jellemével mind hitvallási, mind kormányzati tekintetben; 
hiszen a mi egyházunk a szó igaz értelmében vett nép-
egyház, melynek feladata nem a népélettől való elszige-
telésben, hanem ellenkezőleg az azzal való minél szoro-
sabb egyesülésben áll. Es erre a célra igen jó eszközünk 
lenne minékünk az, ha a lelkészavatási szertartásunkat 
leszállítanók az episkopális magaslatokról és belevinnők 
a gyülekezetbe, az eleven életbe, a szivekbe; hiszen úgy 
is az illető gyülekezetekben van annak a legevangélium-
szerübb helye; hiszen evangéliumi egyházunk apostoli 
egyszerűségének épen a lelkészavatásunk az egyik leg-
szívrehatóbb és legnépszerűbb apologiája; hiszen a sok-
féle iktatási ceremóniákat és az azokra való nagy hajlan-
dóságot mással, mint a lelkészavatásnak ilyetén népsze-
rűsítésével legyőzni és kiküszöbölni alig lehet. De általában 
is erősen hiszszük mi, hogy ennek a gondolatunknak a 
megvalósítása egy házias életünknek mindenik ágában ha-
mar megtapasztalható, üdvös eredményeket szülne. Rész-

letekbe, természetesen itt és most még nem bocsátkozha-
tunk, de ezt a gondolatunkat, tiszteletteljesen és bizalommal 
ajánljuk a főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés nagybecsű 
figyelmébe! 

II. A) Esperesavatás. 

Ezzel címmel, valamint az esperesiktatással is, rövi-
den végezhetünk, mivelhogy a tiszáninneni kerület kivéte-
lével, sehol sincsen nálunk esperesavatás, hanem van 
iktatás, vagy régi jó magyar szavakkal: esperesi szék-
és hivatal foglalás. A nevezett kerületben egyébiránt az a 
szokás, hogy a két évenként tartott lelkészavatás alkal-
mával, annak a keretében, de a nélkül, hogy az agendák 
erre csak ki is terjeszkednének, mielőtt a felavatandó 
lelkészek a kézrátételt vennék, megelőzik őket a netalán 
az elmúlt lelkészavatás óta választolt esperesek, a kik 
térdre borulva veszik a kézrátételt és az áldást a püs-
pöktől, a kivel aztán testvéri csókot váltanak és ő mellé 
sorakozva vesznek részt az utánok nyomban letérdeplő 
ifjú lelkészek felavatásában. 

Vélemény az esperesavatásról. 

Az esperesavatást sem hitvallási, sem kormányzati 
elveinkkel megegyeztethetőnek nem tartjuk, egyszerűen 
azért, mert nálunk sem hierarkhiai rangfokozat, sem 
annak megfelelő, azzal mintegy párhuzamosan haladó 
ordinálás, rendtartás nincsen; következőképen az esperesi 
hivatal nem papi fokozat, hanem közigazgatási intézmény, 
melyre nem ordinálás, hanem az egyházmegye bizalma 
képesít. Az esperesavatást különben érvényben levő egy-
házi törvényeink se rendelik, nem rendeli azt tudtunkkal 
a tiszáninneni kerület sem, a többi kerületen pedig egy-
szerűen nem ismerik; ugyanazért ezt a felesleges szokást 
a tiszáninneni egyházkerületből is eltávolítandónak tartjuk. 

II. B) Esperesiktatás. 

Esperesiktatás, helyesebben: esperesi szék- és hivatal-
foglalás már minden kerületben, illetőleg minden egyház-
megyében van. Az ennél követett eljárásnak veleje az, 
hogy az esperesnek választott lelkész az egyházme-
gyei gyűlés szine előtt leteszi az esküt, aztán megtartja 
programmbeszédét, mely után, vagy néhol előtte, az 
egyházmegyei gondnok, többnyire azonban a főjegyző 
üdvözli az új esperest az egyházmegye nevében. 

Vélemény. 

Ez az eljárás sem hitvallási, sem kormányzati 
elveinkkel nem ellenkezvén, továbbra is fentartandó, 
csakhogy nem esperesiktatás, hanem esperesi szék- és 
hivatalfoglalás néven. (Vége köv.) 



A h a l á l f e n s é g e . 
(Folytatás és vége.) 

Az ember minden törekvésének és gondoskodásának, 
fáradságának és alkotásának azonban a balál győzedelme 
vet véget. Minden nap látjuk, hogy a rettenetes kaszás 
miként végzi az aratást, nem gondolva az emberi vágyak 
és szükségekkel. Most előre küldi sötét arcú követeit a 
betegségek, fájdalmak és félelmek mindenféle nemeit, majd 
váratlanul toppan be, egyetlen fellépésével mutatva egész 
fensőségét. Most a gyermeket ragadja meg az ő ifjúi ere-
jében és érintetlen hagyja a beteget, a ki hónapok óta 
nyomja a betegágyat, majd az ifjút támadja meg, a ki 
még csak az imént végezte előkészületeit, hogy a nyilvá-
nos élet nagy munkamezejére lépjen és ügyet sem vet 
arra, a kit kifárasztott az élet; most szívesen látott követ 
gyanánt lép be, hogy az örök béke kikötőjébe vigye a 
fáradt öreget, majd a legzordonabb alakban köszönt be, 
hogy megsemmisítse a legvirágzóbb életet, sivárrá téve 
az otthont s a legmélyebb gyászba temetve az embereket. 
Es mikor megindul, nem tesz különbséget a királyi palota 
és a szegény kunyhó között. Már az előkelők közül, akár 
az alsóbb osztályból ragadjon ki valami. Drága életet, a 
veszzeség fájdalma egy a rettenetes halál egyenlőkké tesz 
mindnyájunkat. Embert még nem becsültek olyan nagyra, 
mint a régi egyiptomi királyokat. A nagyszerű ünnepé-
lyek alkalmával magas trónuson hordozták körül királyu-
kat az ország előkelő férfiai, elől ment a papi sereg holt 
Istenszobrokkal. A király pedig úgy nézet ki köztük, mint 
valami élő Istenség, ezer meg ezer ajak kiáltotta utánuk: 
légy üdvöz! millió évek ura; légy üdvöz, kinek szemed 
fényesebb a napnál, tekinteted élesebb a sas tekinteténél; 
légy üdvöz ki az egész világnak életet adta, kinek uralma 
a föld egyik végétől a másikig terjed; légy üdvöz, ki 
hasonló vagy atyádhoz, a legfőbb Istenhez, Ra Amonhoz! 
És íme ezek a joharaok épúgy a porba hullottak, mint 
más ember fia. Manapság ott látni a bulaki múzeumban 
Kairó mellett üvegkoporsókban eme királyok kiszáradt 
múmiáit, a millió éveli urait. A halál egyenlősítő hatal-
mának megragadó példájával találkozunk a bibliában is. 
Agrippa király, Pál apostol kortársa, ezüst ruhába öltö-
zött és úgy mutogatta magát a színházban a nép előtt. 
Mikor a nap az ezüstös királyra sütött, Casarea ezernyi 
pogányság lakosai így kiáltottak fel: Isten vagy te! És 
íme még ugyanaz nap heves testi fájdalmak lepték meg 
a királyt, néhány óra alatt kiadta a lelkét és kivitték a 
szegény halottat végső nyughelyére. 

A halál fensége sokféle érzelmeket ébreszt az emberi 
kebelben: az első ezek között mindig az egész valónkat 
átható alázatosság érzete. Keletnek az emberi élet tehe-
tetlenségéről alkotott képei újra meg újra visszatérnek: 
az élet hasonló a lotus levelen rezgő esőcsepphez, ha-
sonlít a mező virágához, hasonlít a tovatűnő árnyékhoz, 
a csörlőhöz, az égő tövisbokorbői felszálló szikrához. Éle-
tünk rövid tartalmát a csillagok korához mérjük és azt 
mondjuk a zsoltárköltővel,»micsoda az ember, hogy meg-
emlékezel ő róla és az embernek fia, hogy őtet ily nagyra 
becsülöd!« Igen, mikor megragadja az embert az elbiza-
kodásság ördöge és azt hiteti el magával, hogy Ő mindent 
meghódít, hogy neki minden sikerül, mikor zsörtölődik és 
makacskodik akkor beköszönt a halál, lefekteti a porba 
és emlékezteti arra, hogy ő csak por és hamu. 

Azonban a halál nemcsak megaláz, hanem hatal-
masan is prédikál a lelkiismerethez! Az élet egy rád bízott 
vagyon, törekedjél híven folytatni azt, használd fel az időt, 
munkálkodjál, míg nappal vagyon. Mikor kikísérnek végső 
nyughelyedre, nemcsak hivatalodról, méltóságodról, vagyo-

nodról tehetségeidről fognak emlegetni, hanem azt is kér-
désbe teszik majd, hogy milyen ember voltál és a frissen 
ásott sírhalomnak nincsen szebb koszorúja annál az őszinte 
és igaz bizonyságtételnél: ez jó és hü ember 
vala. Tehát a halál sarkalja az életet az ő legfőbb és 
legnemesebb tehetségei kifejtésére. Es mivel a halál el-
válást és megsemmisítést jelent, épen azért hívja ki egész 
erővel a leghatalmasabb ellentétes erőt, a szeretetet, a 
mely az életet védeni fentartani, erősíteni és emelni kívánja. 
Az ő fenségének láttára szelídülnek, békülnek és javulnak 
az emberek. Kedveseinket csak egy időre és pedig ki tudja 
meddig mondhatjuk a magunkénak: Szeress tehát míg 
szerethetsz, út az óra, midőn a sír fölé kell állanod. Tanú-
síts annyi szeretetet, barátságot és jóságot embertársaid 
iránt, a mennyit csak lehet. Deríts rájok üdítő napfényt, 
légy türelmes gyengéik iránt, ne mérgelődj felettébb bot-
lásaikon, légy azonnal kész a bocsánatra és feledésre, 
legyen gondod reá, hogy gazdag és tündöklő áldás nyo-
mait hagyd emiékezetökben. 

És aztán a halál vet megdicsőítő fényt is minden 
egyes ember életére. Igen, mi nem ismernők az élet dicső 
voltát és nagyságát a halál fensége nélkül. A mint utol-
jára látunk valakit, úgy tartjuk meg emlékezetiinben. Ha 
nem látnók az élet legszebb virágkorában elhalni a gyer-
meket, nem jutnánk tudatára annak, hogy milyen kimond-
hatatlan lelki gyönyörűség van a gyermek életében. A 
gyermek azonban meghal és pedig olyan korban, midőn 
egész lényén ott nyugszik a paradicsom lehe. A mi a 
gyermeken tökéletlen vala azt szépen letörli az a csudá-
latos művész, a halál. A földi élet bánatán, bűnein és 
aggodalmain felülemelkedése megdicsőült alakban köszönti 
a gyermek atyját és édes anyját az idvezültek búcsú 
köszöntésével is áldó geniusává lesz a jó testvéreknek, a 
kiket hathatósan int, hogy az élet kemény harcában ne 
veszítsék el belső tisztaságukat, ne feledjék a mulo kin-
csek miatt az örökkévalókat s a szent lelkesedés tüzét 
őrizzék meg az utolsó pillanatig. A halál sarkal arra ben-
nünket lelkileg, hogy az elhunytnak kedves, nyájas voná-
sait, életének felemelő emlékeit egy kedves összképbe 
foglaljuk össze, úgy hogy igen sokszor eme kép által jutunk 
tudatára annak, hogy mi volt nekünk az a kedves, drága 
élet. Nemcsak azt látjuk meg, a mit végrehajtott, vagy a 
mit kivinni akart, hanem ekkor fogjuk fél egész valójá-
ban az elhunytnak teljes értékét és valami felmagasztosult 
fájó szeretet érzése hatja át önkéntelenül bensőnket. A 
kiknek hosszú időn át kell szenvedniük, a kiknek hónapok 
és éveken át kell nyoinniok a betegágyat, milyen meg-
ható és végetlenül sajnálatra méltó példái azok az emberi 
törékenységnek és tehetetlenségnek! De ha aztán átestek 
az utolsó nehéz órán, ha lerakhatták a hosszú ideig hor-
dozott terhet, milyen csodálatos átszellemülés ragyog a 
szenvedők ábrázatán! Nem illeszt-e a halál valami lát-
hatlan koronát az ilyen sokat látogatott egyének fejére? 
Varenónak, szent koronának nevezték azt a persák. 

Fenségének egész nagyságát azonban akkor fejti ki 
a halál, mikor szolgálatba áll, mikor a hősi lelkek szol-
gálatukba fogadják a hatalmas uralkodót, mikor azok 
önkéntesen, szabad elhatározásból mennek a halálba, 
hogy azáltal a magasabb életet szerezzék meg magoknak. 
Ilyenek a minden idők martyrjai, a hit martyrjai a tudo-
mány martyrjai, a segítő és óvó szeretet martyrjai. Nem 
volt életök drága, csakhogy azt az ő szent ügyöké/t ál-
dozzák fel, de mikor ezt tették, a halál kezéből ragadták 
ki a diadalt, megdicsőült örömmel haltak meg é/'-a halál 
félelme nem vehetett erőt felettök. Milyen külöábség van 
már eme diadalmas megdicsőültek között, ki/emelt fővel 
bátran, sőt örömmel mennek a martyrhalálba és amaz 



aggodalmas, reszkető megszeppent emberek között, a kik 
félnek a haláltól, mint a félelmek királyától s kik, hogy 
elnémítsák a halál félelmet, így szólanak: együnk, igyunk, 
holnap úgy is meghalunk, vagy a kik hogy uralkodjanak 
a halál rettentése felett, dúló csaták tüzébe rohannak, 
hogy ne legyen idejök gondolni a halál félelmére; vagy 
a kik azt mondják magoknak: vissza kell vonulnunk az 
élettől lehetőleg értéktelenné kell azt tennünk, meg kell 
gyülölnünk az élet becsét, hogy ne kelljen felettébb fél-
nünk a haláltól. Milyen nagy különbség már látni eme 
hősi lelkeket, a kik szentül szép élet közepéből lépnek a 
legkeserűbb halál elé, csakhogy megmentsék életök leg-
szentebb kincseit. Scheffer Arynak, a francia festőművész-
nek van egy szép képe. Egy római ifjú valami fényes 
mulatságban töltötte barátai körében az éjszakát. Kora 
reggel tér haza fején az ünnepi koszorúval. Útja egy hal-
mon vezet keresztül és íme a tetőn ott áll egy feszület 
és a kereszten egy keresztyén martyrnő függ, egy nemes 
hajadon, a ki az imént ment keresztül a kínos szenve-
désen és a kinek vonásain az égi béke felmagasztosult-
sága tündökölt A pogány ifjú megáll, leveszi fejéről a 
koszorút és a szent halott homlokári tüzi. meghajtja tér-
dét a halál fensége előtt. Igen az emberiség legszentebb 
képe mindig az a haldokló leend, a kinek töviskorona 
diszíti homlokát. A halál gyötrelme az ő szivéig is felhat, 
de érezzük, hogy ebből a halálból csodálatos erők kelnek 
lábra a nagy és szent élet számára. Érezzük, hogy ez a 
haldokló segít nekünk legyőzni a halál félelmét. Érezzük, 
hogy ez a haldokló képes megcselekedni azt, hogy a halál 
sötét alakja a világosság angyalává váljék körülötte, mert 
a halál fensége felett és háta mögött ott áll az örök 
mindenható Isten, az égi jó atya, a ki a halál hatalmát 
is szolgálatába hajtotta, hogy as a halál teljes kifejlődésre 
segítse az életet, az embert lépésről lépesre felfelé emelje, 
hogy az ember aztán minden erejét és tehetségét kihasz-
nálja s annyi szépet és jót alkosson, a mennyire lelki 
tehetségeinél fogva hivatva van. Igen a halálnak az a fel-
adata, hogy felébressze és ébren tartsa ama nagy, szép 
gondolatokat, amaz égi szent érzelmeket, a melyekre az 
emberi lélek képesítve van. A halálnak RZ 8, feladata, 
hogy életre hívja mind ama szent sejtelmeket, a melyek 
a földi élet rövid idejét összekötik azzal e mi örökre 
megmarád. A halálnak nem az a feladata, hogy azokból, 
a kik bennünket megelőztek a halálban öröm nélkül való 
alvilági árnyakat csináljon, mint a hogy a régi görögök 
képzelték, nem! hanem hogy átszellemült alakokká tegye 
őket, a kik minden tökéletlenségen és földi erőtlenségen 
felülemelkedve örök világosságban járnak, nagy, szép és 
szent alakban, boldog nyugalommal köszöntve bennünket, 
megdicsőülve a halál fenségétől. 

Dr. Furrer K. után 
Ruszkay Gyula. 

I S K O L A Ü G Y . 

Szocializmus a tanítók körében. 
A szociálizmus hazánkban nagy méretekben terjed. 

Van immár gyári-munkás szociálizmus, van agrár vagy 
paraszt szociálizmus. Most szervezkedik a budapesti egye-
temen a tanulók szociálizmusa, sőt immár a tanítók között 
is mozgalom indult meg a szocialista tanító-egyesület szer-
vezésére. A karácsonyra összehívott kongresszus memo-
randuma mai számunk »Iskola« című rovatában olvasható, 

A tanítók szociálizmusáról való nézetünket elég híven 
kifejezi az »Egyetértés« f. évi október 16-iki számának a 
vezércikke, melyet főbb részében ide iktatunk. 

A szociáldemokrata párt vezetőségének élelmességét 
egy újabb jelenség is bizonyítja. Megtalálta a magyar tár-
sadalomban azt az anyagot, melynek, ha meghódítja, két-
ségtelenül a legtöbb hasznát veheti. Ez az anyag a magyar-
országi tanítók több ezer főre rugó koldus-serege. A 
magyar társadalomnak ez a legboldogtalanabb rétege, 
mely telve van csalódással, hiábavaló reménykedéssel, az 
elromlott életen és vigasztalan jövőn való kétségbeeséssel. 
Ez az örökösen panaszkodó, kesergő és szenvedő nagy 
csoport, mely elég intellektuális erővel bír ahhoz, hogy 
sorsán eltűnődjék és fölfogván saját hivatása nagy jelen-
tőségét, mérlegelni tudja szolgálataival járó érdemeit és 
ez érdemek jutalmának roppant silányságát. 

A magyarországi szociálista mozgalmak legújabb 
tényezője a tanítói kar. A szociáldemokrata párt veztősége 
szemet vetett rá és belevonta az áramlatba. A tanítók 
még csak belekóstoltak a szocializmusba, de tartunk attól, 
hogy ennek ingerlő íze mámorba ejti s egészen beleszé-
díti őket. 

Ámde bármi legyen is ennek a legújabb szociálista 
vállalkozásnak az eredménye, a jelenség magában véve 
is félelmetes. Mert szinte nehéz elgondolni, hogy micsoda 
rombolást vihetnek véghez a tanítók a magyar nemzeti 
közszellemben, ha Ők maguk apostolaivá szegődvén a 
hazafiságot és vallást lenéző szociálizmusnak, zavaros 
eszméiket beleviszik az iskolákba és megrontják azokkal 
a rájok hallgató gyermekek szivét és elméjét! Világos, 
hogy ezek a tanítók nem hatolhatnak bele a szociálizmus 
igazi lenvegébe. Okét csak a saját koldus-nvomoruk ke-
servei ösztönzik s e keservek nyomán támadt filozófia ve-
zeti. Ahhoz nem tanultak és nem is tudnak eleget, hogy 
egészséges kritikát alkalmazzanak a szociálizmus tanaira, 
de ahhoz eleget szenvednek, ahhoz elég méltatlanságot 
tűrnek, hogy kedélyök fogékonynyá váljék a felületes szo-
ciálizmus által felabajgatott képzelet fényes alkotásai iránt. 
Annál veszedelmesebb lenne, ha ezt a felületes szociáliz-
must vinnék bele népünk érzelmi- és gondolat-világába. 

Lapunk más helyén közöljük ma azokat a kíván-
ságokat, miknek megvalósításáért a megalkotandó szo-
ciálista tanító-szövetség állítólag munkálkodni akar. Ezek 
a kívánságok kiterjednek az elemi iskoláztatás reformá-
lására, a vallásoktatásnak az iskolákból való kiküszöbö-
lésére, az összes iskolák államosítására és a tanítók fize-
tési minimumának 600 frtra való fölemelésére, meg bi-
zonyos korpótlékok megállapítására. 

A fizetési minimumnak ez a fölemelése az, a mi a 
szegény tanítóseregre nagy hatással van. A szociálizmus-
sal magával alkalmasint keveset törődik. Arra törekszik, 
hogy meg tudjon élni. Ez pedig igazán jogos törekvés. 
De e végből, hogy ez a törekvése megvalósuljon, nincsen 
szüksége szociálizmusra. Világos, hogy el van bolondítva, 
mikor sorsának javítása érdekében kétségbeesett eszkö-
zökhöz akar folyamodni. Ha rábízzák vala törekvései 
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programmjának a megalkotását, bizonyára eszébe se jut-
nak azok a reformeszmék, miket a szociálista izgatók 
sugalmaznak neki. De mert megcsinálták neki ezt a pro-
grammot úgy, hogy benne van sorsának a javítása, talán 
örömmel is üdvözli, különösen a mikor látja, hogy az 
állam milyen édeskeveset tesz érette. 

Akármilyen csekélynek lássék is ez a mozgalom, 
olyan jelenség, mely előtt az államnak nem szabad sze-
met hunynia. A legnagyobb oktalanság pedig az lenne, 
ha brutális terrorizmussal akarná ennek a mozgalomnak 
elejét venni. Ne csináljon még nagyobb martirokat a sze-
gény tanítókból, csak azért, mert ezeket a sorsukon való 
keserű kétségbeesés a szociálizmus karjaiba kergeti. Inkább 
törekedjék minden hivatott állami és társadalmi tényező 
a szerencsétlen osztály felvilágosítására és megnyugtatá-
sára. Az állam törekedjék arra, hogy a tanítók sorsán 
csakugyan enyhítsen; mert a 300 forintos fizetési mini-
mum és a jövő esztendőben életbelépő ötéves korpótlék 
csakugyan nem elégséges ahhoz, hogy a tanítók megél-
hetését biztosítsa. Pedig még ehhez hozzájárul az is, hogy 
a felekezeti iskolafentartók (Nem mind, csak a nemzeti-
ségi egyházak. Sserk.) az állam iránt való féltékenységből 
nem akarják igénybe venni a tanítók számára megaján-
lott állami dotációt, minek következtében a felekezeti 
iskolák tanítói jobbára még a 300 forintos fizetési mini-
mumot se kapják meg. Legyenek a felekezeti iskolák fen-
tartói is okosabbak ! Gondolják meg, hogy a szociálizmus, 
mit hatalmi féltékenységük ezúttal elősegít, sokkalta nagyobb 
veszedelmére lesz a felekezeti érdekeknek, mint lehet az 
az állami beavatkozás, a mitől amúgy is csak ok nélkül 
félnek. 

A magyarországi tanítók pedig mielőtt belevetnék 
magukat a szociálizmus forgatagába, melynek sodró erejét 
nem ismerik, gondolják meg azt, hogy a szociálista izga-
tók őket csak eszközül akarják kihasználni olyan célokra, 
miktől a tanítók bizonyára távol állnak. Gondolják meg, 
hogy könnyelműségük ádáz szerencsétlenségek új soroza-
tát teremtheti meg számukra, mert eljátszhatják a nem-
zet ama rokonszenvét, mely velők szemben ma általános 
és a mely mégis csak kivívja az ő sorsuk javítását is. 

T Á R C A . 
A nantesi edietum visszavonása. 

Október 22-ike gyászos évfordulója a protestáns 
egyházak történetének. Vérrel és könynyel van beírva 
emlékezetünkbe s mindannyiszor megújulnak a szenvedé-
sek képei, valahányszor az évek forgása érinti ezt a seb-
helyét a protestáns öntudatnak. Kétszáztizenhét éve az 
idén az örök emlékű ténynek, mely a humanismus tör-
ténetének lapjain letörülhetlen' szégyenfoltot hagyott s 
hatását meszsze kiterjesztette Franciaország határain túl. 
De a mi a fellobogó vad fanatismus féktelen kegyetlen-
kedései között is örökre felemelő példáját nyújtja a hit 

és gondolat szabadságában rejlő erkölcsi erőnek az az 
a büszke öntudat, mely megedzette az üdvöztetés ezer 
veszélyei között is a lelkiismeret vértanúit s képessé tette 
őket arra, hogy a politikai és vallási türelem hazájában 
a munka és puritán szorgalom erényei ápolását örökül 
hagyják a késő nemzedékekre. A hugenották történetében 
benne van az idők szellemének egy nagy tanulsága is, 
mely a szabadságra fektetett állami és társadalmi rend-
szer diadalát mutatja a vallási reactio politikája felett. 

Mikor navarrai Henrik mint IV. Henrik király Francia-
ország trónjára lépett, a hugenották méltán várhatták, 
hogy az a fejedelem, a ki ügyük vezére volt, a ki alatt a 
polgárháborúban küzdöttek és harcoltak, meg fogja men-
teni őket az üldöztetésektől. Nem is csalódtak, mert 
mindaddig míg IV. Henrik politika, indokokból a római 
egyház kebelébe nem tért, a pápával ki nem békült s 
vissza nem hívta a jezsuitákat, kik a Jean Chastel által 
ellene intézett merénylet következtében száműzettek Francia-
országból, aránylag nemcsak békében éltek, de erős pozí-
cióra is tettek szert, melyet azonban a király politikai 
indokokból szükségesnek tartott megnyirbálni. Azonban 
befolyásuk ezen csökkenése dacára is elég igazságos el-
bánásban részesültek, és jogaikat csorbítatlanul meg tud-
ták óvni 

Nantesban, 1598-ban bocsátotta ki Henrik azt az 
edictumot, mely a protestánsok régi sérelmeinek orvoslását 
biztosította. Ezzel megerősítette őket a kezeik közt levő 
templomok birtokában, elismerte jogaikat tanintézeteik 
vezetésében s törvénybe iktatta egyenjogúságukat a ka-
tholikusokkal szemben. Az edietum megadta nekik a 
szabad vallásgyakorlatot, törvényeseknek ismerte el a pro-
testáns lelkészek által kötött házasságokat s általok telje-
sített kereszteléseket, s teljes polgári jogegyenlőségben 
részesítette a hugenottákat más vallású polgárokkal. 

Mindez Ígéretek azonban nagyrészt beváltatlanul 
maradtak. Henrik áttért a római egyházba, s bár vissza-
utasította a pápa azon óhajtását, hogy a köztisztségek 
viselésére reformált vallásut ne bocsássanak, habozó po-
litikája, a parlament és a bíróságok türelmetlensége, és 
különösen a jezsuiták befolyása holt betűnek hagyták a 
törvényt sok tekintetben s ez egyengette az utat arra a 
kíméletlen föllépésre is, melylyel aztán XIV. Lajos igye-
kezett megtéríteni a hugenottákat. 

Ellenben Anglia tárt kaput nyitott a francia álla-
potokkal elégedetlen protestánsoknak. Már a XVI. század 
közepe táján, a nantes-i edietum kibocsátása előtt, nem-
csak Franciaországból, de a francia és osztrák Német-
alföldről is, Artois, Hainault, Namur, Luxembourg tarto-
mányokból, Flandria és Brabant egyes részeiből ezren és 
ezren kerestek menedéket a csatornán túl a fanatikus 
hatalom sanyargatásai elől, magokkal vive mesterségeik 
titkát, a selyem-, vászon- és gyapjúszövészet azon töké-
lyét, melyet aztán tőlök az angol takácsok is elsajátítot-
tak. Erzsébet királynő nemcsak szívesen fogadta őket, de 
a legmesszebb menő elnézést tanúsította irántok. Nem 
kívánta tőlök még a protestantismus angol ceremóniáival 



való conformitást sem. »Jól tudjuk — írja egyik levelé-
ben — hogy a szertartások a kereszténység megalapítása 
óta különböztek a különböző egyházakban, némelyekben 
a gyülekezetek állva imádkoztak, másokban térdelve és 
mindazáltal a vallás ugyanaz, hacsak imádságaik ugyan-
ahhoz az Istenhez intézvék. Mi nem vetjük meg a ti 
istentiszteleteiteket s nem kényszerítünk arra, hogy a 
mienket fogadjátok el. Meghagyjuk szertartásaitokat ügy, 
a mint azok legjobban egyeznek azon országokkal, me-
lyekből jöttetek.« 

Támogatva az angol uralkodók türelmétől, az idegen 
hugenották nehézség nélkül vertek gyökeret angol földön, 
idők folytán teljesen angolokká váltak s ivadékaik nevei 
még ma is láthatók nem egy boltcégen, okiraton, anya-
könyvekben és sírköveken, sok helyt egész angolos alak-
ban. így lett p. o. Dubois-ból Wood, Pierre-ből Peters, 
Boulanger-ból Baker, Roy-ból King stb. Erzsébet példáját 
utódai is követték, s] habár az angol ipar és kereske-
delem féltékenvkedése nem egy összeütközésnek vált for-
rásává a belföldi polgárság s az idegen versenytársak közt, 
s habár a conformitásra célzó törekvések is újra meg újra 
felütötték fejőket, de mindezek az akadályok csak mulóak 
voltak s könnyen elviselhetők a hugenották otthoni üldöz-
tetéseihez képest. I. Jakab újólag biztosította a kiván-
doroltaknak istentiszteleteik háborítatlanságát; I. Károly 
warrantja szintén megerősítette az idegen egyházakat 
szerzett kiváltságaikban. II. Károly pedig egy alkalommal 
ily szavakban tett tanúságot a protestáns menekültek 
iránti jóakaratáról: »Je suis joyeux, de vous avoir oui 
et vous remercie, de vos bons souhaits — assurez vous, 
que sous notre protection vous aurez autant de liberté, 
que vous avez jamais eu sous aucun de mes prédeces-
seurs«. (Örülök, hogy hallottam önöket s köszönöm jóki-
vánataikat. Legyenek bizonyosak afelől, hogy oltalmam 
alatt több szabadságot fognak élvezni, mint bármelyik 
elődöm alatt.) 

Nem csoda, hogy ez ismételt kedvezmények a huge-
nottáknak egész rajait csábította Franciaországból Angliába, 
kik otthon hiába követelték az edictum által biztosított 
jogaik tényleges élvezetét. Panaszaikra, sérelmeikre, a 
válasz kínzás, büntetés és vagyonaiknak elkobzása volt. 
Katonaság szállta meg és szipolyozta ki a protestánsok 
által lakott területeket, úgy annyira, hogy már a hazá-
jokban maradt protestánsok érdekében is II. Károly angol 
királyhoz folyamodtak 1681-ben segélyért, ki a protes-
tánsok panaszait egy lord-bizottság elé terjesztve, úgy 
határozott, hogy kész szívvel támogat minden protestánst, 
a kit a vallása miatt szenvedett üldözések szigora hazája 
elhagyására kényszerít, hogy angol földön keressen mene-
dékhelyet. E célból honosítási levelet igért nekik minden 
taksa nélkül s üzletük folytatására minden törvényes ked-
vezményt és kiváltságot, sőt még tovább ment, a protes-
tánsok honosítása ügyében törvényjavaslatot helyezett 
kilátásba, mely minden hátrányát a beköltözötteknek 
megszüntesse úgy polgári jogaik, mint gyermekeik iskoláz-

tatása tekintetében. Fölszólítást intézett minden polgári 
és katonai hatósághoz, hogy a kikötőkben megérkező 
emigránsokat szivesen fogadják, útjokban támogassák, 
útlevéllel lássák el, podgyászaiknak, szerszámaiknak vám-
mentességet engedjenek s a szükséget szenvedőket minden 
kitelhető módon segítsék. A protestáns menekülők részé-
ről fölterjesztett kérelmek és a folyamodások elintézésével 
a király a canterbury-i érseket s a londoni püspököt 
bízta meg. 

Ez a menedéknyujtás valóságos hadüzenet volt 
Franciaországnak. XIV. Lajos azzal felelt rá, főleg Main-
tenon asszony és gyóntatója, La Chaise ösztönzésére, hogy 
visszavonta a nantesi edictumot, melynek megtartására föl-
esküdött. Sajnos, el kell ismerni, hogy e szégyenletes lé-
pésben a királyt nemcsak az udvar és a katholikusok, 
de kiváló egyházi szónokok és írók is támogatták. Ugyanaz 
a sötét barbárság lepte meg a XIV. Lajos uralkodása 
zilált erkölcsű társadalmát, a mely száz évvel előbb szent 
Bertalan éjén ideges aristokratikus úrhölgyeket hajtott 
nevezhetetlen brutalitással az utcára, hogy gúnyt űzzenek 
a hugenották vezetői megcsonkított tetemeiből, s kifosz-
togassák azokat drágaságaikból. El sem képzelhető, 
hogy a francia irodalom nagy és klasszikus kora kiváló 
szellemei versenyeztek a király magasztalásában a sötét 
tett miatt, mely ezreket juttatott bitóra és kínpadra, fér 
fiakat, asszonyokat és gyermekeket, a miért más hitet 
vallottak. Költeményeket írtak, érmeket verettek az edic-
tum visszavonása s a protestánsok kiirtása emlékére. 
Élethossziglani gályarabság terhe alatt tiltottak meg min-
den magán- és kínpadra feszítés alatt minden nyilvános 
protestáns istentiszteletet. Börtön, gálya, vagy pénzbünte-
tés sújtotta még a zsoltárok éneklőit is, Nem hagyták a 
gyermekeket a protestáns vallásra oktatni, hanem kény-
szerítették a szülőket, hogy saját költségeiken jezsuita 
iskolákba vagy zárdába küldjék. A templomokat lerom-
bolták, a lelkészeket tizenöt nap alatt halálbüntetés fenye-
getése mellett kötelezték hazájok elhagyására. Magoknak 
a híveknek pedig megtiltották a határ átlépését. Saját 
papjaik által kötött házasságaikat érvényteleneknek nyil-
vánították, halottaik eltemetését megtagadták, bibliáikat s 
ájtatossági könyveiket elégették. Kizárták őket minden 
köztisztség viseléséből, sőt mesterségeiket sem hagyták 
folytatni, még csak cselédeknek sem szegődhettek el, míg 
bizonyítványt nem mutattak fel arról, hogy katholikusokká 
lettek. 

Viszont a hitükhöz ragaszkodó hugenottákra egész 
hajtóvadászatokat tartottak. A revocatiót megelőző husz 
év alatt 400,000 protestáns emigrált, a revocatiót követő 
husz év alatt pedig 600,000-en kisérlették meg a mene-
külést. Ezer protestáns lelkész közül hatszáz vándorolt 
ki, százat végeztek ki vagy küldtek gályára. Angol hajók 
horgonyoztak a partok mentén, hogy befogadják a mene-
külőket, a kik a rakományok közé rejtőztek a bosszúállás 
üldözései elől. A hugenották megfosztva vallási és politi-
kai jogaiktól, kizárva a közügyek intézéseiből, minden 
tehetségöket az iparra, kézmüvekre, kertészetre fordítot-
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lak. Egyszerű, szigorú erkölcseik, törhetetlen szorgalmuk, 
értelmiségük" biztosította is számukra a sikert. Langue-
doc-ban 250,000 protestáns volt és pedig a lakosság leg-
tehetősebb, legműveltebb, legvállalkozóbb része. A nismesi 
hugenotta kereskedők Franciaország déli része kereske-
delmének legnagyobb részét tartották kezökben. Itt és 
Normandiában, főleg Rouen körül, szünetlenül folytak az 
üldözések s a menekültek nagy része telepedett meg 
Angliában: így a Romillyak, a Layardok, a Saurinssok, 
Portai-ok, Boileau-k, De Beauvoir-ok, Vignoles-ok, Rou-
mieu-k és sokan mások, a kiknek neve azóta tekintélyt 
képvisel az angol politikai és társadalmi életben. Nem 
úgy a Nismes vidékén, Lozéreben, a cevennes-i hegyek 
közt s a Gard és Herault környékén elszórva élő kisbir-
tokos, földművelő és munkás népesség; ezek kétségbeesésbe 
hajtva s oly emberek által vezetve, kiknek vallásosságát 
fanatizmussá tüzelték az átszenvedett üldöztetések, fegy-
vert ragadtak s éveken át fejtettek ki kemény ellenállást 
a kormányzat elnyomási törekvéseivel szemben. Ez volt 
a camisardok híres fölkelése, gyermek vezérök, Jean Cava-
lier alatt. Magát Cavaliert azonban, miután rábírta a 
királyi biztosokat arra, hogy egyezkedjenek a hugenotta 
fölkelőkkel arra nézve, hogy mily föltétel alatt hajlandók 
ezek letenni a fegyvert, társai elhagyták, tisztjei, kik magok 
buzdították volt, hogy Parisba menjen a békét megkötni, 
elfordultak tőle s Cavalier csak nagy nehezen meneked-
hetett az elébe vetett kelepcéből. Svájcba szökött s onnan 
Angliába jött, hol egy ezred parancsnokságát kapta, mely 
nagyobbára régi követőiből állt, s ott is halt meg 1740-ben 
mint Jersey kormányzója. 

A Camisard-féle fölkelés leveretése után az üldözé-
sek tovább folytak. A hugenotta lelkészek fegyverrel álltak 
ellent s Antoine Court, a languedoc-i hugenotta lelki-
pásztorok nagy befolyású vezérével élükön kitűntek ret-
tentbetlenségükben. Hosszú időn át voltak kénytelenek 
istentiszteleteiket a pusztán, nem messze Nismestől, vagy 
pedig barlangokban s egy hegyi folyó medre által termé-
szetes módon alkotott amphitbeatrumban tartani. De még 
Court halála előtt, 1760-ban újra felépítették némely 
templomaikat. Majd Paul Rabaut követte őt, s a folyto-
nos üldöztetések dacára ő is diadallal lobogtatta a lelkiisme-
retszabadság zászlaját. 

Csak mikor Voltaire karolta fel a Calas család sor-
sát s maró, metsző satyrájával óriási feltűnést keltett 
egész Franciaországban, akkor kezdett a hugenották ül-
döztetése enyhülni. XVI. Lajos uralkodásának első évében, 
1775-ben, tehát kevéssel a forradalom véres zivatara előtt 
ürült ki az utolsó két gálya, mely a hitükért szenvedő, 
hugenottákat hurcolta rabságba. 

Várnai Sándor. 

MISSZIOÜGY. 

Az angol misszió-társulatok évi ünnepei. 
Nékünk magyaroknak, kiknél sem a külmisszió, sem 

a belmisszió nem valami nagy kelendőségnek és rokon-
szenvnek örvend, alig van fogalmunk arról, hogy meny-
nyire áthatotta az angol társadalom minden rétegét az a 
vallásos buzgóság, mely nem marad a puszta szónál, 
hanem élő gyümölcsöket terem, s melynél a hivő lélek 
nem elégszik meg azzal, hogy ő már tagja a Krisztus 
országának, hanem szivén viseli embertársai üdvét is. 

E propagativ vallásos buzgóságnak eredményei amaz 
óriási missziótársulatok, melyek behálózzák nemcsak egész 
Angliát, hanem az egész föld kerekségét, mindenütt fennen 
lobogtatván az evangélium fáklyáját, s megtanítva a leg-
vadabb népeket is Bölcs Salamon eme szavaira: Minden 
bölcseség kezdete az Isten félelme. 

Hogy némi fogalmunk lehessen az angol misszió-
társulatok nagyságáról és jelentőségéről, május és június 
hónapokban egy pár hetet kell Londonban időznünk. 
Ekkor tartatnak ugyanis az úgynevezett májusi mee-
tingek. 

S mik azok a májusi meetingek ? 
Tudnunk kell mindenekelőtt, hogy az angol közfel-

fogásban a nagy egyházi ünnepek koránt sem foglalnak 
el oly helyet, mint nálunk, ügy hogy a nonconformista 
egyházak meg sem ülik őket. Minthogy pedig a vallás 
szükséges voltának érzete egy népnél sem oly erős, mint 
az angolnál, a nép maga teremtett magának oly sajátos 
ünnepeket, melyek sehol a föld kerekségén nincsenek meg 
csak Angliában és a melyeket ők csak oly kegyelettel 
ünnepelnek meg mint mi a húsvétot vagy más ily ün-
nepeket. 

Ezek a májusi meetingek, melyek április végétől 
június végéig tartanak szakadatlan sorban. E hónapokban 
ünnepel minden, a mi csak a legkisebb összeköttetésben 
áll is a vallásos élettel,' pogány-, zsidó-, belmisszió-tár-
sulatok, számtalan vallásos egylet, intézmény és törekvés. 
Ilyenkor latszik meg valóban, hogy London sokkal inkább 
központja a lelki országnak, mint akármely nyugati város. 
A szent küzdelemnek minden munkása egész természe-
tesnek találja, hogy a májusi meetingek idején hacsak 
egy pár napot is Londonban töltsön. Özönlik ilyenkor a 
népség nemcsak az országból, hanem a föld legtávolabbi 
zugából is a fővárosba, melynek májusi meetingjei csak 
úgy megerősítik a hitben és sarkalják a jó cselekedetekre 
a résztvevőt, mint a moslim zarándokot a kába. 

S ne gondoljuk ám, hogy a májusi meetingek láto-
gatói csak szorosabb értelemben vett nép, mert a gentry 
and nobility is erkölcsi kötelességének tartja, hogy ez ün-
nepségek alkalmával néhány hetet Londonban töltsön, ha 
máskülönben egész éven át vidéki jószágain van is. Ter-
mészetes, mert nincs előkelő család Angliában, melynek 
Londonban háza ne volna, melyet legalább májusban vagy 



júniusban meglátogat S mivel az angol főnemesség túlnyomó 
része vallásos és az egyház iránt érdeklődik, el lehet 
gondolni, hogy ezeknek jelenléte mennyire emeli a májusi 
meetingeknek úgy külső, mint belső fényét és hatását. 

Mint mondók, a májusi meetingek alkalmával min-
den vallásos társulat ünnepel, illetőleg összejövetelek 
tart. Ezek időtartama a legkülönfélébb. így a brit-syriai 
iskola-egyesület elvégezi a dolgát egy összejövetelen is, 
de már például a londoni vagy a baptista misszió napon-
ként 2—3 ülés mellett is egy hetet, sőt több időt, is igénybe 
vesz. Nagyon természetes, hogy minden gyűlésen részt 
venni lehetetlen, mert megesik, hogy egy ugyanazon idő-
ben 3—4—10 összejövetel is van. De nem is szükséges 
mindig ott lenni, mert hisz a titkári jelentéseket rendesen 
kinyomatják és terjesztik, azokból mindent meglehet; tud-
nunk, a mi iránt érdeklődünk, csak úgy, mintha jelen 
volnánk az ülésen, hol a titkárok úgy is ugyanazon nyom-
tatványból olvassák fel jelentéseiket, melyek a Társaság 
évi működéséről számolnak be. 

Különben is, ha elnézünk egy nagyobb missziótár-
sulat ülésére, fogalmat nyerhetünk a többiről is, mivel 
ez ülések lefolyása szigorúan szabott alakban történik és 
mivel egy ugyanazon dologról Krisztus országának e föl-
dön való megépítéséről beszélnek száz kúlönféle alakban, 
hasonlatosak is egymáshoz. Arra azonban ügyeljünk, hogy 
ideje korán betelepedjünk az Exeter-Hall-ba, a hol tar-
tatnak majdnem az összes nagyobb társulatok gyűlései, 
mert bár e csarnok 5000 embert is befogad, kiszorulunk. 
A ki csak félórával érkezik az ülés kezdete előtt, még 
álló helyet se kap. 

Az ülés kiszabott időben pontosan megkezdetik. 
Belép legeiül a chairman (az elnök), ki igen fontos sze-
mélyiség. Követik az ünnepi szónokok, kik között nem 
egy általánosan ismert népszerű alak, annálfogva élénk 
tetszésnyilvánításokban részesül. Miután ezek elfoglalják 
a számokra fentartott helyet, énekelnek és a Szentírás 
egy részét olvassák fel, azután következik egy meglehető-
sen hosszú ima. Ekkor jön a hivatalos . elintézendője a 
gyűlésnek: a titkár felolvassa az évi működésről szóló 
jelentést és a pénztárnok számol a társaság vagyonáról. 
Mint említők, ezek a jelentések már ekkor közkézen forog-
nak nyomtatásban is, úgy hogy ritkán lehet hallani sza-
badon előadott jelentést, a melyben ritkán van köszönet, 
mert nem igen tartalmaz mást, mint a társaság munká-
jának dicséretét. Szóval a gyűlés érdekes része csak ez 
után következik. 

Feláll a chairman, és mond oly beszédet, mely az 
este nevezetessége, úgy, hogy a lapok, ha lehet, szórúl-
szóra szokták közölni. 

A chairman beszéde után még 2—3 ügyesebb szónok 
rendesen rövid beszédet mond, melyek után még néhány 
pont következik a meeting terjedelméhez képest, teszem 
a felolvasott évi jelentéseket jóváhagyják; a társulat 
munkáját a legmelegebb pártolásra ajánlják; hogy kiki 
ismerje el a missziónak önzetlen támogatásra való méltó 
voltát; hogy a misszionáriusok és a bennszülött keresz-

tyének szükségeinek fedezésére adakozásra hívják fel a 
közönséget, s hogy mily eredménynvel. mutatja az. hogy 
egy gyűlés után azonnal 20,000 frtot gyűjtöttek. 

Mindezen említett dolgokat bevett szokás szerint 
egy szónok indítványozza, egy elfogadásra ajánlja s csak 
azután fogadja el a gyűlés kézfelemelés által szavazván. 
Végül egy szónok indítványozza, hogy az elnöknek a 
gyűlés vezetéseért köszönetet szavazzanak. Természetesen 
ez indítványt is 2—3 szónok ajánlja elfogadásra, gondol-
hatólag nem fukarkodván az elnök másnemű érdemeinek 
dicsérésében sem. 

Végezetül ének és rövid áldás-kérés után eloszlik 
a tömeg. 

Majdnem így folynak le a többi társulatok gyűlései 
is, ebben a szigorúan megszabott formában, mely mi 
előttünk egy kissé különös színben tűnik fel, tekintve az 
angolok praclikus szellemét, hol a szónok nem azért 
beszél, hogy ékesszólását latba vesse a misszió iránti 
érdeklődés és áldozatkészség felébresztésére. Bár az is 
igaz, hogy erre a feladatra nem is minden ember szüle-
tett rá. 

A misszió ünnepségek közé tartoznak még a misszió-
nary breakfast (missziói reggeli) és a soirée vagy conver-
sazione, előbbi kora reggel, utóbbi este 6—7 óra körül, 
mindegyik egy-egy szeretet-vendégség-féle. terített aszta-
lok mellett, de jól jövedelmez a misszió céljaira és kedé-
lyessé teszi az összejövetelt. 

Ha most már végig tolongottunk egy pár hatalma-
sabb gyűlésen, tagadhatatlanul némi csalódást érzünk 
magunkban a gyűlések egyhangúsága miatt. De van, a 
mi vigasztal. Ott látjuk magunk előtt azt a hatalmas 
tömeget, melynek individumai a föld legkülönbözőbb 
vidékeiről gyülekeztek össze, hogy legalább egy évben 
egyszer találkozzanak egymással, ők. kiket a föld leg-
távolabb vidékén is ugyanazon korona tart alattvalóinak 
s kik egytől egyig arra hivatvák, hogy egy részt meg-
ismertessék a pogányokat a Krisztus szeretetével, másrészt 
a keresztyén egyház pogányait figyelmeztessék arra, hogy 
az Úr számon tartja, kik élnek a világnak és kik a Krisz-
tusban. Ezek a hatalmas gyülekezetek mutatják meg 
nekünk, hogy mit tud tenni Krisztusért és az ő ügyéért 
az áldozatkészség, mely meg van győződve arról, hogy 
a hit jó cselekedetek nélkül nem élő erő és nem üdvözítő 
hatalom. Az ily hatalmas gyülekezet már megjelenésével 
is rendkívül hat a résztvevőre, erős hitre, új jó cseleke-
detre sarkallja, bizalmat ébreszt még a kétkedőben is 
a misszió céljai és áldásos működése iránt. 

Nem a sok gyarmatban van Anglia hatalma, nem 
is az azokat védő hatalmas flottában, hanem abban az 
erős hitben, mely az ily óriási tömeget Londonba 
gyűjti évenként. Már pedig a hit önmagától nem marad 
meg, hanem ha minden jó keresztyén elvégzi az apostolok 
munkáját gyengébb hitű hitsorsosai megtérítésében. A hit 
is olyan, mint az élet: mozgás mutatja meglétét és mozgás 
tartja fent életét. Ha tehát a folytonos missziót nem 
teljesítjük, az lesz a még most hivő seregből, a mi a 



patakból, mely a hegyek közt vigan szökell, tiszta habjai 
minden szomjuhozót felüdítenek, de mikor leér a síkra, 
folyása meglassúdik, szétterül, posványnyá, undok férgek 
lakóhelyévé lesz. 

A missziói érzék a hitterjesztés és hiterősítés iránti 
buzgóság és áldozatkészség egyik legbiztosabb próbaköve 
az élő hit erejének, a keresztyén élet erőteljességének. 
A mely egyház nem missziónál, az stagnál vagy épen 
haldoklik. Varga Gábor. 

E G Y H Á Z . 

Vegyesházassági statisztika Az országos statisz-
tikai bavi közlemények augusztus havi füzete szerint élve 
született augusztus hóban: 53,149: halva: 1175; elhalt 
hét éven alul: 20,325; hét éven felül: 15,910, összesen: 
36,235; népszaporodás: 16,914.. Házasság köttetett: 5446. 
Ebből vegyesházasság volt: 809, %-ban: 14'85. Ág. hitv. 
ev. tiszta házasság: 225; ev. ref. tiszta házasság: 337. 
Azon 95 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. kath. 
a menyasszony ág. h. ev. megegyezés szerint 17 esetben 
az apa, 12 esetben az anya vallását fogják követni a 
gyermekek. Veszteség 5. Megegyezés nem létesült: 66 eset-
ben. Azon 91 vegyesházasságból pedig, hol a vőlegény 
ág. h. ev. és a menyasszony róm. kath. megegyezés sze-
rint 16 esetben az apa, 23 esetben az anya vallásátfog-
ják követni a gyermekek. Veszteség: 7. Megegyezés nem 
létesült: 52 esetben. Azon 59 vegyesházasságból, hol az 
egyik fél ág. h. ev. a másik fél nem róm. kath., de más 
vallású kilenc esetben létesült megegyezés, melyből négy 
esetben az ág. h. ev. öt esetben a mást vallást követik 
a gyermekek. Veszteség: 1. Megegyezés nem történt: 50 
esetben. Ezen esetekben az ág. h, ev. nyeresége az ev. 
ref. egyháztól: 3, az izraelita hitfelekezettől: egy; vesz-
tesége pedig a gör. kath. egyházzal szemben: 2, az ev. 
ref. egyházzal szemben: 3. Egy izraelita vőlegény lépett 
augusztus hóban ág. h. ev. menyasszonynyal házasságra, 
melyben a gyermekek vallása megegyezés szerint az ág. 
h. ev. egyház részére biztosíttattak. Azon 133 vegyes-
házasságból pedig, hol a vőlegény róm. kath. a meny-
asszony ev. ref., megegyezés történt 37 esetben, melyekből 
28 esetben az apa, kilenc esetben az anya vallását fog-
ják követni a gyermekek. Veszteség: 19. Megegyezés nem 
létesült: 96 esetben. Azon 141 vegyesházasságból, hol a 
vőlegény ev. ref. a menyasszony róm. kath., megegyezés 
létesült 43 esetben, melyekből 17 esetben az apa, 26 eset-
ben az anya vallását fogják követni a gyermekek. Vesz-
teség: 9. Megegyezés nem létesült: 98 esetben. Azon 90 
vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél ev. ref. a másik 
fél nem róm. kath., de más vallású, 11 esetben létesült 
megegyezés, melyből öt esetben a más vallást, hat eset-
ben az ev. ref. vallást fogják követni a gyermekek. Nye-
reség: 1. Megegyezés nem létesült: 79 esetben. Ezen 
esetekben az ev. ref. egyház nyeresége a gör. kath. egy-
háztól 2, a gör. keletitől : 1, az ág. h. ev. egyháztól 3 ; 

vesztesége a gör. kath. egyházzal szemben 1, a gör. kele-
tivel: 1, az ág. h. ev. egyházzal szemben: 3. Három iz-
raelita vőlegény kötött augusztus hóban ev. ref. meny-
asszonynyal házasságot, megegyezés egy esetben sem tör-
tént. A róm. kath. egyház a két protestáns egyházból 
fent jelzett hódításon kívül a 198 nem ev. vagy ref., de 
más valtásúval kötött vegyesházasságból megegyezés szerint 
vesztett 5, de részére 19 esetben biztosíttatott a gyer-
mekek vallása, nyeresége tehát itt is 14. Megegyezés nem 
létesült 174 esetben. Vesztesége a gör. keleti egyházzal 
szemben 4, az unitárius egyházzal szemben 1; nyeresége 
pedig a gör. kath. egyháztól 1, a gör. keletitől 10, az 
unitáriustól 4, az izraelita hitfelekezettől 4 Róm. kath. és 
izraelita vallású felek között létesült 25 házasság. E szerint 
az augusztus hóban kötött vegyesházasságoknál az ág. h. ev. 
egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben : 12; 
más hitfelekezettel szemben: 1 , összes vesztesége augusz-
tus hóban: 13. Az ev. ref. egyház vesztesége a r. kath. 
egyházzal szemben: 28; nyeresége a más hit felekezetek-
től: 1; összes vesztesége augusztns hóban: 27. Homola 
István, ev. lelkész. 

Az érmelléki ev. ref. egyházmegye e hó hó 
12-én Székelyhidon tartotta meg közgyűlését Nagy István 
esperes és Zsigó Endre egyházmegyei gondnok elnöklete 
alatt. A szokásos ima és alaposan tájékoztató esperesi 
jelentés után több fontos ügy került tárgyalás alá. A dió-
szegi egyház tekintettel nagy mérvű terhére és a hívek 
nem nagy számára a második lelkészi állás megszünte-
tését kérelmezi. Ezt az egyházmegye a felhozott okok 
alapján pártalólag terjeszti az egyházkerülethez. Örömmel 
vette az egyházmegye, minta fentartó testület egyik tagja, a 
nagyváradi leányinternátus megnyitásáról és költségveté-
séről szóló jelentést. Ez intézet előhaladása érdekében az 
egyházmegye jövőre is mindent el fog követni és ez intéz-
ményt az egyházak részéről állandóan segélyezendő insti-
tutiónak vette fel. A lelkészi kar több közérdekű, s az 
egyházmegye által elfogadott javaslatot nyújtott be. Ezek: 
a) az egyházmegyei levéltár rendeztessék; b) a közgyűlés 
április első felében tartassék;c) az egyházkerületi közgyű-
lés kéressék föl, hogy a kollégium pénztárát a kölcsönre 
szoruló egyházaknak 5% kamat mellett tegye hozzáfér-
hetővé ; d) minden lelkész hivassék föl, hogy az egyház-
politikai törvényeknek egyházi életünkre való hatásáról 
lelkiismeretes jelentést terjeszszen az egyházmegyére; e) az 
egyházak utasíttassanak a tanítói korpótlékokat illető kér-
vények beadására. Még néhány apróbb tárgy elintézése 
után a gyűlés véget ért. (J.) 

Lelkészi értekezlet. A gömöri ev. ref. lelkészi 
értekezlet, egyike a legtevékenyebb és legszebb eredmé-
nyekkel működő papi társulatoknak e hó 11-én Rima-
ssécsen gyűlést tartott. Csabay Pál értekezleti elnök nagy-
hatású beszéde után többen tartottak érdekes és tartal-
mas felolvasásokat az egyháztársadalmi életünket jelenben 
mozgató főbb kérdésekről. így Gzinke István, rimaszom-
bati lelkész a prot. egyház újabb mozgalmairól s külső 
és belső erősítésének tervbe vett eszközeiről; Batta György 
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simonii lelkész a prot. isteni tisztelet reformjáról; Ruszkay 
Gyula, jánosii lelkész a sárospataki főiskola konviktusa 
érdekében terjesztett be nagy alapossággal kidolgozott 
javaslatot, mely egyhangú helyesléssel találkozott. E 
magas színvonalon álló félolvasások mellett még több 
gyakorlati kérdés megvitatásával is foglalkozott az érte-
kezlet. (J.) 

A reformátusok dunamelléki egyházkerülete 
f. évi október 25-én délután 4% órakor Budapesten, a 
Lónyay-utcai főgimnázium dísztermében egyházi értekez-
leti közgyűlést tart. Közgyűlés előtt 4 órakor választmá-
nyi ülés lesz a könyvtár-teremben. Az értekezleti köz-
gyűlés tárgysorozata : 1. Közének : Jövel Szentlélek Úr-
isten (37. dics.) 2. Előimádság. Szász Károly püspöktől. 
3. Egyházfentartásunk bajairól és gyógyszereiről. Előadja 
Szilassy Aladár egyházmegyei gondnok. 4. A presbyte-
riumok teendői a belmisszió s különösen az egyházi fe-
gyelem terén Felolvassa Haypál Benő budai lelkész. 
5. Általános tisztújítás: tisztviselők és vál. tagok válasz-
tása. 6. Jelentések és esetleges indítványok. 7. Közének : 
Tebenned bíztunk (XC. zsolt.) 8. Záróimádság: Baksay 
Sándor esperes. Az értekezlet nyilvános. Vendégek szi-
vesen láttatnak. Budapest, 1897. október 13-án. Szilassy 
Aladár, értek, elnök. Baksay Sándor, esperes, másod-
elnök. Szöts Farkas, theol. igazgató, titkár. 

I S K O L A . 

Lelkészi vizsgálatok tartattak e hó 19. és 20. 
napjain a budapesti theologiai akadémián a dunamelléki 
egyházkerület lelkészvizsgáló bizottsága által. A vizsgáló 
bizottság Szász Károly püspök úr elnöklete alatt Szilády 
Áron, Ádám Kálmán és a theol. tanárokból állott. Az I-sö 
lelkészi vizsgálatra négy lelkészjelölt állott, kik közül 
három ú. m. Horváth József, Kovács Kálmán és Bocsor 
Lajos jeles, egy pedig jó osztályzatot nyert. A II-dik vizs-
gálatot hat segédlelkész közül három, ú. in. Molnár Sán-
dor, Székely József és Biberauer Richárd jeles, egy jó, 
egy elégséges eredménynyel tette le, egy pedig egy tárgyból 
javító vizsgálatra utasíttatott. Végül dr. Horváth Cyril 
középiskolai tanár, volt cistercita szerzetes papi jellegének 
fentartása végett szinten vizsgálatra állott és jeles osztály-
zatú lelkészi oklevelet kapott. Az 1-ső vizsgálatot tett 
jelöltek az október 23-án megnyílt egyházkerületi gyűlésen 
exmitáltattak a lelkészi pályára. 

A főváros iskolai kiadásai. A székes-főváros 
jövő évi költségelőirányzatában iskolai célokra a követ-
kező tételek vannak felvéve : a reáliskolák céljaira 
169,359 forint, felső kereskedelmi iskolákra 104,197 fo-
rint. polgáriskolákra 445,793 forint, felsőbb leányiskolákra 
69,520 forint, elemi iskolákra 1.555,575 forint, iparos 
tanulók iskolájára 104,865; alsófokú kereskedelmi isko-
lákra 9,850 frt, a kisdedóvódákra 35,070 forint, vagyis 
összesen 2,484,379 forintba fognak a fővárosi iskolák 
kerülni, nem számítva még a nem község iskoláknak 
nyújtandó segélyeket, továbbá az iskolaépítésre szánt 

összegeket. Az iskoláknál a beiratási és tandij fejében 
a következő bevételek várhatók : A reáliskoláknál 47,460 fo-
rint; a felsőbb kereskedelmi iskoláknál 11.984 forint, a 
polgáriskoláknál 117,709 forint, az iparrajziskolánál 2400 fo-
rint és az elemi iskoláknál 79,733 forint, vagyis összesen 
309,076 frt. 

Szociálista tanítók memoranduma. A szocializ-
mus most már nemcsak a gyári és mezei munkások között, 
hanem az egyetemi hallgatók és a tanítók közt is terjed. 
Lesz immár szociálista tanító-egyesület is, mely kará-
csonyra országos kongresszust hív egybe, a melynek az 
a célja, hogy a szociálizmust a tanítóság körében szer-
vezze. Harminckilenc vármegyéből jelentkeztek már e 
konferenciára tanítók. A bizottság pedig memorandumot 
dolgozott ki, a melynek lényeges pontjai a következők: 
»A szociálista tanítók követelik, hogy a népoktatás kötelező 
és ingyenes legyen. A szegény tanulók áltamköltségen 
kapjanak könyveket, ruhát, élelmet; hasonlókép: a tehet-
séges szegény tanulók továbbképzése is államköltségen 
történjék. Követelik a szociálista tanítók azt is, hogy a 
kötelező iskolalátogatás a 14-ik életévig tartson (jelenleg 
csak a 12-ig tart), továbbá, hogy az ismétlőiskolákat töröl-
jék el, de e helyett a népiskolát végzett tanulók életük 
17-ik évéig hetenkint háromszor október 1-től április l-ig 
földmivelő iskolába járjanak. Vasárnap egy iskolában se 
legyen előadás. A földmívelési ismétlő iskolákban, vala-
mint az alsófokú ipar- és kereskedelmi iskolákban csak 
néptanítók alkalmaztassanak; a vallásoktatást]piinden isko-
lában be kell szüntetni, ennek helye a templom. Az iskola 
az államé; az egyház elégedjék meg az imaházakkal és 
a templomokkal. A tanítóképzést reformálni kell és nem 
szabad a felekezetek kszei között hagyni. A tanítók fize-
tése (eltekintve a helyi viszonyokhoz szabadandó negyed-
évi pótléktól) legkevesebb 600 forint legyen. Három évi 
tanítás után a fizetés 700, hét évi tanítás után 800 frtra 
emeltessék. A néptanítók szolgálati ideje 35 évben állapít-
tassák meg (jelenleg 40); a nyugdíjjogosultságot a szolgá-
latba lépés kezdetétől kell számítani, ellenben tilos a 
néptanítónak, hogy bárminemű mellékfoglalkozása legyen; 
csak kertészkedés, méhészkedés és szőlőültetés engedtessék 
meg, de ezek sem mint jövedelmező mellékfoglalkozások, 
hanem mint »nemes és hasznos szórakozások*. 

EGYESÜLET. 
A nagypénteki református társaság szépen 

halad célja félé. F. évi áprilisi közgyűlése óta József főher-
ceg ő fensége 100 frttal a társaság örökös tagjai közé 
lépett. A földművelési és pénzügyi minisztériumok méltá-
nyolva a társaság humánus és kulturális célját a »Gyer-
mek-otthon« helyéül a Kamara-erdő részből 13,872 n -ö l 
területet összesen 867 o. e. frt igazán kedvezményes 
áron engedtek át a társaságnak. E vételárhoz Hegedűs 
Sándor orsz. képviselő és neje Jókai Jolán urnő külön 
adományképen 200 frttal járultak. A társaság jelenlegi 
vagyona készpénzben 13,255 frt 61 kr., egy szép telek 
Budán (mintegy 18,340 frt értékben) s a kamaraerdei 
telek, melynek értéke 14—15 ezer frtra tehető. 

A Luther-Társaság f. hó 20-án Budapesten tar-
totta ez évi közgyűlését Zsilinszky Mihály államtitkár 
elnöklete alatt, kinek magvas elnöki megnyitó beszéde 
különösen azt hangsúlyozta, mily fontos hivatása van 



napjainkban az egyházi irodalmat művelő és népszerű-
sítő társulati tevékenységnek; majd az »Ev. Egyház és 
Iskola« által a Luther-társaság ellen intézett támadásból 
kifolyólag kijelentette, hogy mind ő, mind az egész tiszti-
kar állásukról lemondanak, mit azonban a közgyűlés nagy 
ováció kíséretében nem fogadott el. A közgyűlés elhatá-
rozta továbbá, hogy az egyetemes egyház támogatásával 
új egyházi lapot indít, mely a hivatalos körözvények közzé-
tételén kívül irányzó és ismertető cikkeket is fog közölni. 
A hatóságilag támogatott lap eszméje ellen Szeberényi 
Lajos és Scholz Ödön lelkészek emeltek szót, de a több-
ség az esetre, ha az egyetemes egyháztól subventiót kap 
rá, Győry Elek és Scholz Gusztáv pártoló felszólalása 
után a Lap megindítását elhatározta. — A közgyűlésen 
nagy és díszes társaság volt jelen, de a tisztikar ellen 
intézett támadás miatt mindvégig nyomott hangulat ural-
kodott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A hanvai (Gömörm.) díszes 
egyház e hó 10-én Molnár József naprágvi lelkészszel 
szemben 15 szótöbbséggel Busza János giczei lelkészt 
választotta papjává, a Tompa Mihály utódjává. — A Duna-
bogdányi ref. egyház meghívás útján egyhangúlag Kováes 
Géza lápafői h. lelkészt választotta lelkésztanítójává. — 
A közoktatási miniszter Sziráczky Gijula szarvasi főgim-
náziumi h. tanárt szerződésszerű jogon ugyanazon iskolá-
hoz rendes tanárrá nevezte ki. 

* Lelkésztársaimhoz. »Templomi beszédek imákkal 
a reformáció emlékünnepére* cím alatt egy kis füzetben 
három alkalmi beszédet adtam ki imákkal. A reformáció 
emlékünnepének közelgése alkalmából bátor vagyok e kis 
művecskére lelkésztársaim figyelmét felhívni. A művet 
30 krért portomentesen azonnal küldöm. Egyúttal tekin-
tettel arra, hogy a jövő évben az 1848. évi március 15-iki 
események 50 éves jubileumát tartjuk országszerte, felem-
lítem, hogy egy füzetben már pár évvel ezelőtt március 
15-iki négy emlékbeszédet is adtam ki alkalmi imával, a 
melyeket 20 krért szintén portomentesen szállítom. Fülöp 
József ev. ref. lelkész Körmend (Vasmegye). 

* A reformátusok száma Budapesten az 1891-iki 
népszámlálás adatai szerint 36,112 volt. Budapest lakos 
ságának hitfelekezeti eloszlása azóta nem állapíttatott 
ugyan meg, de a fővárosi statisztikai hivatal évről-évre 
kimutatja az összlakosság változását. E szerint az 1896. 
november 15-én megejtett nép-összeírás szerint Budapest 
összes lakosságának a száma (a katonasággal együtt) 
615,783 volt, a mi az 1891. évi 486,671 lélekszámhoz 
képest 21."6% szaporodást jelent. Ha most már a refor-
mátusok 1891. évi 36,112 lélekszámát az átlagos szaporo-
dás 23'6%-ával megszorozzuk, akkor Budapesten 1896-ban 

a reformátusok valószínű lélekszáma 44.634 volt, mely 
számban az óbudai reformátusok létszáma is bennfog-
laltatik. 

* Sajtóhibák kiigazítása. E lap 42-ik számának 
»A keresztyén szociálizmus« című cikkében a 658. lap 
első hasábjának 34-ik sorában e helyett: függetlenségre 
olvasandó: függetegségre; ugyanazon hasáb 51-ik sorában 
e helyett: magukkal olvasandó: magával; a 659. lap első 
hasábjának 23-ik sorában e helyett: részesei olvasandó: 
részeseik. 

Pályázat t anár i állásra. 
A hódmezővásárhelyi állami segélyben részesülő ev. 

reform, főgimnáziumban egy ó-classiea-philologiai rendes 
tanári állásra pályázat hirdettetik. 

E tanszék betöltése a fentartó egyház elöljáróságá-
nak kijelölése alapján a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumot illeti. 

Megjegyezzük, hogy a megválasztott tanár fentebb 
megjelölt tanszaka, a latin és görög nyelv és irodalom 
tanítása mellett szükség esetében a tanszakával rokon 
más tantárgyak tanítására is köteles vállalkozni. 

Heti tanóráinak száma 20-ig emelkedhetik. 
A rendes tanári szék javadalmazása: 1200 forint 

törzsfizetés, 250 frt lakbér és öt ízben emelkedhető ötöd-
éves pótlék évnegyedi részletekben előre kiszolgáltatva. 
Megjegyezzük, hogy főgimnáziumunkban a lakbér és ötöd-
éves pót lékilletéken felül van négy 1400 és szintén négy 
1600 frtos törzsfizetéssel díjazott tanári állás, a melyekre 
az előléptetés az állammal kötött szerződés szerint tör-
ténik. 

A rendes tanár állásában egy évi próbaidő után 
állandósíttatik. 

A megválasztott rendes tanár az országos tanári 
nyugdíjintézetnek a törvény értelmében jogos és köte-
lezett tagja. 

Ha azonban a tanszékre oklevéllel nem bíró helyet-
tes tanár alkalmaztatik, egy. esetleg két évre helyettes 
tanár választatik. Ennek évi díjazása 900 forint, szintén 
évnegyedi részletekben előre kiszolgáltatva. 

Úgy a rendes, mint a helyettes tanári állásra csu-
pán ev. ref. vallású egyén választatik. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, végzett tanul-
mányaikra, képesítésükre, egészségi állapotukra, eddigi 
szolgálatukra és hadi kötelezettségi viszonyaikra vonat-
kozó okleveleiket és igazolványaikat f . évi november 6-áig 
bezárólag alólírotthoz küldjék be. 

A megválasztott tanár hivatalát kinevezése után 
azonnal és pedig a rendes tanár szaktárgya köréből vá-
lasztott később tartandó székfoglaló értekezéssel köteles 
elfoglalni. 

Hód-Mező-Vásárhely, 1897. október l l -én . 

Szeremlei Sámuel, 
2 — 2 a f en t a r t ó egyház le lkész-elnöke. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

.Szerkesztőség': 
I X . kerület, Ewke.l-utca S. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

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

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjeleuik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

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

JEyyes szám ára 20 kr. 

A dunamelléki ev> ref* egyházkerület felirata a királyhoz* 
Felséges császár és apostoli király! 
Legkegyelmesebb urunk! 

Az evangélium szerint reformált dunamelléki egyházkerületnek Budapest székes-
fővárosban tanácskozásra összejött közgyűlése munkálkodása kezdetén legmélyebb hódolata 
nyilvánítására érzi magát kötelezve felségednek folyó évi szeptember hava 25-ik napján 
kelt ama legkegyelmesebb elhatározásáért, a melylyel a magyar történelem tíz kiváló alak-
jának érc-szobrokban megörökítését és a székesfőváros téréin felállítását saját udvartartása 
költségére elrendelni méltóztatott. 

Felséged e nagylelkű kijelentése szent könyvünk ama szavait adja ajkainkra: „Magá-
hoz hajlító a király az egész nemzet szivét, mint egy emberétS nem kell sóvárognunk, 
mint egykor a választott népnek ilyen szóval: „ J ö j j haza mind Te és mind a Te - szolgáid"1. 
(II. Sámuel XIX. 14.) Mert felséged itthon, budai királyi lakából bocsátotta ki a verő-
fényes őszi napot, a nemzeti reménységnek tavaszává varázsló kéziratot. Áldott a kéz, 
melynek egyetlen vonása milliókat ily egyenlő örömre és hálára lelkesít. 

Boldognak valljuk hazánkat, mely felséged igazságos uralkodása alatt ily iránytadó 
fejedelmi tett útmutatása mellett indulhat pályája második évezredének. Hálatartozása 
elismerésével fog e nemzet mindenha arra gondolni, hogy történeti múltja megbecsülé-
sének szent kötelességére felséged serkenté a magyart s ama jelesek szobrai, kiknek 
életük sem volt drága, csakhogy elvégezhessék a rá juk bízottakat: állandó emlékeztetés 
oszlopai gyanánt fognak állani a késő maradék előtt is. 

A multaknak és jövendőknek összekötő idegeit e nemzet és a felséges [uralkodóház 
idejére felséged vlegyenu szava tette elavulhatatlanokká. Az így eg}^esített erők lesznek 
nekünk Isten után erős várunk és az egyező akarat, mely ezeken uralkodik, békességnek, 
bátorságnak, fejlődésnek, boldogságnak kölcsönösen biztosító záloga. 

Haza, vallás, tudomány, művészet szeretetből fog erőt meríteni a trón iránt, melyről 
felséged mindezeket egyenlő atyai oltalmában részesíti. 

Hazánk határain, hol épen most felséged tündöklő példaadásában az elmúlt idők 
ellentéteinek árnyékát is elűzte a királyi bölcsesség világa, válaszfalak emelésére nem 
gondolhat többé az alattvalók hűsége. 

Ebben a reménységben örvendezünk. A könyörgésben szorgalmatosak leszünk, Róm. 
XII. 12, mondván: „Isten, a király életének esztendeit szaporítsd meg; készíts kegyelmes-
séget és irgalmasságot, melyek megőrizzék őtet. Zsolt. LXI. 7. 8. 

A kik egyébként legmélyebb alattvalói hódolattal császári és királyi apostoli felsé-
gednek kegyelmébe ajánlottan maradunk 

Budapesten, 1897. évi október havának 23-ik napján császári és apostoli királyi 
felségednek legalázatosabb szolgái: A dunamelléki ev. reform, egyházkerület közgyűlése 
s annak nevében 

Szász Károly, Gróf Tisza Lajos, 
püspök. főgondnok. 



Még egy pár szó egyházi veszteségeinkről. 

Bármint akar ja szépítgetni az optimismus a 
mai egyházi helyzetet, annak igazi képe, valódi 
helyzetraj za ar ra a leverő tapasztalatra vezet, 
hogy a protestantismus hazánkban főleg a római 
katholicismussal szemben folytonosan veszít. Elis-
merem, hogy bántó, hogy leverő hatású ez a tény, 
de kétségtelenül igaz s ezzel nekünk számolni 
kell ! 

Ki vonná kétségbe azon statisztikailag be-
igazolt tényt, hogy a monarchiában s különösen 
Magyarországon a protestáns egyház tagjaiban 
fogy avagy legalább a más egyházakkal arányo 
san nem gyarapodik ? Csak egy század óta ha-
zánkban nem egy községben megszűnt a pro-
testáns egyház, az igaz, hogy ugyanazon idő 
alatt több gyülekezet keletkezett. Szegénységünk, 
anyagi erőtlenségünk miatt mindinkább erős-
bödik az egyházakat commassáló szükség érzéke. 
Tanintézeteinket, egykori büszke veteményes 
kertjeinket, hova-tovább mindinkább kiengedjük 
kezeinkből. Az autonomia, egykori erős várunk 
hány rést kapott m á r ? ! S mit hoz a jövő szá-
zad, kitudná azt megmondani?! Biztató és meg-
nyugtató e tekintetben csak az, hogy a protes-
tantismus világra szóló sorsa nem Magyarorszá-
gon dül el, hogy e drága hazának a protestantismus 
életével és vérével oly bőven áztatott határain túl 
a protestantismus egyre terjed, hódít, gyarapodik 
és erősbödik. Pedig nálunk is így lehetne ós 
kellene lenni, s megvallom, hogy az egyházpoli-
tikai törvényekben a mint a protestantismus 
elveit láttam győzelemre jutni, úgy vártam és 
reméltem, hogy ezen elvi győzelmet a gyakorlati 
élet győzelme is fogja követni; vártam, hogy 
azok, kik ezen a protestantismus elveivel azonos 
elvekórt harcoltak ós saját egyházukból úgyszól-
ván excommunikáltattak, a gyakorlati életben is 
azon egyházhoz fognak csatlakozni, mely elvök-
nek, meggyőződésüknek megfelel. Lehet, hogy a 
mai materiális idő nem alkalmas arra, lehet, 
hogy ezen valláserkölcsi, forrongó átalakulásnak 
megjön egykor az ideje, s én bizom is benne; 
de a mai tapasztalatok nálunk, midőn erősen 
intenek, tartsd meg azt, a micl vagyon, hogy senki 
el ne vegye tőled igazságodnak koronáját, ben-
nem a remény és csalódás vegyes érzetét kel-
tik fel. 

Ha az általam feltüntetett veszteségnek csak 
fele a veszteség, úgy ez is sok, ez is nagy vesz-
teség. Nekünk nem kellene, nekünk nem volna 
szabad veszíteni; nekünk, miután a mi elveink 
tisztábbak, igazabbak ós jobbak, nyernünk kel-
lene. S mert ez erős meggyőződésem, azért nem 
értem R. K. ezen szavait: »Ne reméljük azért, 

hogy a legutóbbi félévben szenvedett vesztesé-
günket jövőben nagyobb arányban csökkenthet-
jük; még kevésbbé reméljük, hogy azt valaha 
teljesen megszüntethetjük, mert az ilyen remény-
ség csakugyan megszógyenítene bennünketcc. Jaj 
a vezérnek, ki a győzelem reménye nélkül indul 
a csatába! Jobb, ha el sem indul, hanem otthon 
lefúvat s megadva viseli szégyen sorsát. 

Ezek után a saját álláspontom igazolására 
még egy megjegyzést kell tennem. Sokan bizo-
nyára, a mint azt némely tekintélyes felszólalá-
sokból is kivettem, azon nézetben vannak, hogy 
úgy én, ki a vegyesházassági statisztikai kimu-
tatásokat s veszteségünket hiteles adatok alap-
ján nyilván feltüntetem, valamint ezen lap is, 
mely annak s az azzal összefüggő felszólalások-
nak helyt ad, immár a revíziósok álláspontjára 
állunk. Hát erre nézve nyíltan kijelentem, hogy 
dacára annak, hogy idáig senki még sem meg 
nem győzött arról, sem magam nem tucltam még 
belátni azt, hogy mi célból ós nagyobb érdekből 
volt szüksége az országnak a felekezetnólküli-
séget kimondó törvényre, a mennyiben meggyő-
ződésem szerint a vallásfcalanság magának az 
országnak sem áll érdekében, s a protestantis-
m u s szabad vallásgyakorlati elve, még nem annyi, 
mint semmiféle vallásgyakorlat; t o v á b b á d a c á r a 
annak, hogy idáig még senki sem meg nem 
győzött arról, sem magam nem tudtam megér-
teni azt, hogy miért áldozta fel a protestantis-
mus oly könynyen, ellenállás, kárpótlás nélkül, 
az államsegélynek puszta Ígéretére az 1868. évi 
LIII. törvénycikket s különösen annak 12. §-át, 
melyet Deák bölcsessége, hatalmas tekintélye 
alkotott, mely a protestantismus százados pana-
szait orvosolta s a gyengét az erősebbel szem-
ben védte; mondom, dacára annak, hogy ezt 
nem értem és hibáztatom, mégis a néppárti 
revíziós állásponttól oly messze állok s állunk, 
mint Makó Jeruzsálemtől. 

Vallom ós követem azt, a mit ez ügyben e 
Lap szerkesztője a 40. szám 638. lapján : »A 
protestantismus ós revizió« című közleményben 
nagyon helyesen így fejezett k i : »E tekintetben 
teljesen egyórtelemben vagyunk világi vezórfór-
fiainkkal, kik nem a politikai törvényhozás terén 
csinálódó revízióban, hanem igen helyesen abban 
az egyházi ós valláserkölcsi revízióban látják ba-
jaink egyik orvosszerót, melyet a keresztyén egy-
házi és valláserkölcsi élet természete követel. Ezt 
pedig elvégezzük magunk, néppárti assistentia 
nélkül®. Sőt tovább megyek s ugyancsak e Lap 
szerkesztőjével azt monclom, hogy nekünk poli-
tikai revízió nem kell; állítom, hogy bajainknak, 
melyeket most felismertünk, nem az új egyház-
politikai törvény az oka, ez csak rámutatott arra, 



hogy megfogya tkozo t t közö t tünk az ősi h i t ellen-
álló ere je , s hogy azé r t sem a pol i t ikai revizió, 
s em m á s tö rvény , egyház i és e rkölcs i revizió 
nélkül , b a j a i n k a t orvosolni , m e g s z ü n t e t n i n e m 
fogja. L u t h e r , m időn a r e f o r m á c i ó t megkezde t t e , 
a t ö r v é n y t (a k á n o n t ) a t ű z b e dobta , de he lyé r e 
a m a g a fényében a Kr i s z tu s e v a n g é l i u m á t állí-
t o t t a és á tkon , gá lyán, máglyán , b ö r t ö n ö n és 
l áncokon ke re sz tü l h a t a l m a s a n győzede lmeske -
de t t . Mit v á r u n k há t mi is a t ö r v é n y t ő l ? ! Állít-
suk a n n a k h e l y é r e az evangé l i umo t a m a g a 
e r ede t i t i s z t a ságában és igazságában , ápol juk , 
ho rdozzuk h íven m i n d e n vona lon a sz ik la-erős 
hi te t , a t iszta va l láserkölcs i életet , a t ö r h e t l e n 
r a g a s z k o d á s t az egyház i r án t ; é rezzük, hogy n e m 
v a g y u n k i m m á r a t ö r v é n y szolgái, h a n e m az 
e v a n g é l i u m n a k szabad fiai és úgy t együk egyik 
k e z ü n k e t az eke sza rvá ra , a más ikka l ped ig ha r -
col juk a h i tnek e r ő s h a r c á t és meg lá t juk , hogy 
n e m fogunk veszí teni , h a n e m n y e r n i ; meg lá t juk , 
hogy m i n d e n vona lon m i é n k lesz a győzelem, 
mi hogy úgy leszen, hiszem, s hogy úgy legyen, 
ad j a azt a kegye l em I s t ene s e rős í t sen a b b a n 
a mi U r u n k Jézus Kr i s z tu s s ze l l eme! 

Ti ped ig m é g mind ig s z u n n y a d ó édes pro-
t e s t á n s a tyámfia i az Ú r b a n , é b r e d j e t e k fel hosszú 
á lma i tokbó l ! Az e l l enség a belső k a p u k a t dön-
get i m á r ! Fö l ! Fö l ! a szent h a r c r a , n e m ököllel, 
n e m puskáva l , nem szuronynya l , n e m t e s tvé r t 
ölő vak dühve l és f ana t i smussa l , h a n e m a hit-
nek fegyvereivel , az I s ten igé jének v i lághódí tó 
h a t a l m á v a l ! 

Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

A lelkész-, esperes- és püspökavatás és 
beiktatás egyformásí tása érdekében. 

A sárospataki ev. ref theologiai tanári kar által készített s a 
tiszáninneni egyházkerület által a kebelbeli egyházmegyéknek 

véleményezésre kiadott javaslat. 

(Folytatás és vége.) 

III. Püspökavatás és iktatás. 

Ezt a két címet együvéfoglalva ismertetjük, mint-
hogy ezt a kettőt egymástól elválasztani, szerintünk 
annyira nem lehet, hogy itt a két név voltaképen csak 
egy dolgot jelent. Ösmertetésünk egyébiránt a legutóbb 
végzett e nemű szertartásokra fog szorítkozni. 

a) A Dunamelléken, rendes isteni tisztelet végeztével 
megnyitotta a szertartást egy karének. 2. Felavató beszé-
det mondott a tiszántúli kerület püspöke. 3. Az új püspök 
felesküdött. 4. Itt jött a felavatás az esperesi kar által a 
kezeknek fejretételével, a legidősebb esperes kérvén Isten-
nek áldását a megválasztott püspökre, mely alatt a 
gyülekezet a 37. dicséretet énekelte. 5. A felavatott 

püspök beszéde. 6. Karének. 7. Végének, a 179. dics. 
10. verse. 

b) A Dunántúl. A megválasztott püspök meghivat-
ván a kerületi gyűlésbe, mindenekelőtte feleskettetett és 
a főgondnok által üdvözöltetett; aztán a püspök elmondta 
székfoglaló beszédét, mely után a legidősebb esperes 
üdvözölte az esperesek és lelkészek nevében, egy világi 
tanácsbiró pedig a világi elem nevében. Azután volt a 
felavatás a következőképen: 1. A dunamelléki püspök 
ú. n. avató beszédet tartott, a melyet az új püspökért 
mondott imádsággal rekesztett be. 2. Ekkor így szól az 
avató az avatandóhoz: »És most lépj elő s térdelj le 
ez elkészített zsámolyra, hogy ker. egyházunk ős szokása 
s Krisztusnak (!?) és az apostoloknak rendelete és pél-
dája szerint kezeimnek fejedre vettetése által reád adhas-
sam Krisztus és az ö anyaszentegyháza áldását. Melynek, 
hogy tanúi legyenek, felhívom a nagytiszteletű esperesi 
kart, hogy fölavatandó püspökét (!?) a fontos pillanatban 
vegyék körül.« Itt következett az áldás. Ennek végeztével 
így szólt a felavató püspök: »Allj fői s kezedben a bib-
liával, ajkadon az igével, szivedben hittel, bátorsággal és 
jósággal indulj az elődbe kiszabott úton Dunántúli refor-
mátus egyházkerületünk felavatott Püspöke! Testvéri csók-
kal üdvözöllek és fogadlak magyar református püspöki 
karunkba! És most felkérem a nagytiszteletű esperesi kart 
is, hogy mint én, úgy ők is kézfogással (!?) foglaljanak 
magukhoz.« 3. A már felavatott püspök mondott beszédet 
imadsággal és áldással; aztán nyomban fogadta a kül-
döttségek tisztelgését a templomban. 

c) Erdélyben a 1866-iki püspök változáskor nem volt 
sem avatás, sem iktatás, hanem a succedáló főjegyző 
egyszerűen beszéddel foglalta el a hivatalát a közzsinaton; 
aztán erdélyi szokás szerint, de már később, letette az 
ú. n. homágiális esküt. Hogy 1866 előtt hogy volt, arról 
értesítőnk hallgat. 1885-ben már volt avatás, a melyet 
a dunamelléki püspök végzett az erdélyi esperesek segéd-
letével (!?), úgy, hogy az avató püspök előbb imádkozott, 
aztán beszédet mondott, majd ismét imádkozott, végre a 
püspök és az esperesek a térdeplő felavatandónak fejére, 
egy-egy bibliai hely elmondásával kezüket vetették. Egye-
bekről hallgatnak a forrásaink. 

d) Tiszáninnen. 1. Rendes isteni tisztelet tartatik. 
2. A megválasztott püspök leteszi a hivatalos esküt, mely 
után: 3-or: Megtartja a beköszönő beszédét a szószékből, 
4. A gyülekezet a 37-ik dicséretet énekli. 5. pont a kéz-
rátétel, úgy, hogy a térdeplő püspök fejére a helyettes 
püspök és az esperesek teszik kezeiket, mely alatt az 
áldást a helyettes püspök mondja. 6. Testvéri csók az 
esperesek részéről. 7. A kerületi főjegyző üdvözli a püspö-
köt a kerület nevében. 8. Gyülekezeti ének. 

ej Tiszántúl. A kerületi gyűlés testületileg vonul 
a templomba, hol kar- és gyülekezeti ének után: 1. A 
megválasztott püspök imádkozik. 2. A főgondnok tudatja 
a választás körülményeit, a szavazatok mennyiségét s 
fölhívja a megválasztott püspököt az eskütételre. 3. Fő 
jegyző által feleskettetik. 4. A püspök térdre borul és a 
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három legidősebb esperes kezeit fejére téve a legidősebb 
esperes kérő s áldó imádságot bocsát az egek urához. 
5. A főgondnok üdvözli a fölesküdött püspököt és a kerü-
let pecséteit kezébe'átadja. 6. Az esperesek, egyházmegyei 
gondnokok, egyházkerületi tanácsbirák és jegyzők egymás-
után kezet fognak vele, mely alatt az orgona szól. 7. A 
püspök alkalmi beszédet tart, mely után a 2-ik legidősebb 
esperes üdvözli. 8. A püspök a gyülekezetet megáldja. 
9. Kar- és gyülekezeti énekek. 10. A kerületi gyűlés 
berekesztése után a gyűlésteremben fogadja az üdvözlő kül-
döttségeket. 

Ha már most az öt kerület eljárását összegezni 
akarjuk, azonnal látható, hogy ez nem könnyű feladat 
a szanaszét ágazó szokásoknak sokfélesége miatt. A lénye-
get mégis körülbelől a következő pontokba foglalhatjuk: 
1. Három kerületben, ű. m. a dunántúli, a tiszáninneni 
és túli kerületekben a felavatás együtt jár az iktatással, 
olyan értelemben, hogy az avatási szertartás a gyűlés 
keretébe volt beillesztve; két kerület részéről pedig hiány-
zanak az adatok, de nagyon valószínű, hogy ott sincs ez 
másképen. 2. Három kerületben ú. m. a dunamellékiben, 
dunántúliban és erdélyiben más kerület püspökét hívták 
meg az avatásra, a két tiszaiban pedig megelégedtek a 
kebelbeli esperesekkel. 3. Négy kerületben vagy a felava-
tás előtt, vagy a felavatás után beszédet mondott az új 
püspök; erre vonatkozólag az erdélyiből nincs adatunk. 
4. Három kerületben, u. m. a dunamellékiben és a két 
tiszaiban az új püspök az avatás keretében tette le az 
esküt, a dunántúliban azon kívül; az erdélyiből nincs 
adatunk. 5. Ugyancsak e három kerületben a kézrátételt 
az esperesek végezték, az erdélyiben az avató püspök és 
az esperesek, a dunántúliban egyedül az avató püspök, 
de az új püspök mindenütt térdepelt. 

Egyéb részletekre nézve annyifélék a szokások, hogy 
előszámlálások hosszadalmas ismétlésre vezetne. 

Vélemény. 
Az az episkopális maradvány, a melyet az evang. 

reform, egyház a püspökavatásra vonatkozólag a Kom-
játii és Geleji Katona kánonok alapján megtartott és 
gyakorlatnak indított, íme, már mindjobban megtermi 
evangéliumellenes gyümölcseit: a sokféle püspökavatási 
ceremóniák közt eligazodni többé alig lehetséges. Sőt már 
odáig jutottunk, hogy a kerületek bizalmának első letéte-
ményeseit, első tisztviselőit más kerületbeli püspökök 
avatják fel, mintha nálunk nem a kerület részéről jönne 
az elhívás és a megbízatás! Püspökeinket, a szélesebb 
kormányzói tisztök mellett is »primus inter pares«-eknek 
nevezett lelkipásztorokat, pápás püspökök módjára ordi-
nálják prot. püspökök, most már nem is a kerület első 
tisztviselőségére, hanem egy új rendbe,; a magyar ref. 
püspöki karba. Ezek azonban inkább csak kormányzati 
sérelmek, de van hitvallási is. Avagy nem ilyen-e az, 
midőn a felavatandóra nem a segítségül hívott Szentlélek 
áradoztatja ki láthatatlan áldásait, hanem a felavató 
püspök adja mintegy láthatólag, saját kezeiből sáfárolva, 

tehát kézelfoghatólag a Krisztus és az anyaszentegyház 
áldását! íme, a kulcshatalom, a legteljesebb pápás érte-
lemben, teljes kigúnyolásául hitvallási elveinknek! 

Ilyen szomorú, sőt megdöbbentő tünetek közt a 
sárospataki theol. akadémia tanári kara, hitvallási és kor-
mányzati elveinkhez való hűségétől hajtatva kimondva, 
hogy a püspökavatást, mint különben is hitvallási és 
kormányzati elveinkkel ellenkező szokást, megszünteten-
dőnek tartja. 

Aztán minthogy a püspöki állás igen tiszteletre 
méltó volta mellett is csak kormányzati, közigazgatási 
állás: elégedjék meg mindegyik, magát reformátusnak 
tartó kerület annyival, hogy megválasztott püspökét — 
mint a hogy az egyházmegyék az esperest — tisztán 
közigazgatásilag, a közgyűlésben állítsa be a hivatalába 
felesketéssel, programmbeszédének meghallgatásával és a 
kerület főgondnokától vagy főjegyzőjétől tartandó üdvözlő 
beszéddel. 

Fotiszteletű egyházkerületi közgyűlés! Hiszszük, hogy 
az előadottakban eleget tettünk megbízatásunknak. Most hát 
nincs más tisztünk, mint hogy azt a megbízatást még 
egyszer megköszönve, véleményünket magunkkal együtt 
a főt. egyházkerület nagybecsű figyelmébe és jóindulatába 
ajánljuk, kijelentvén egyúttal azt is, hogy hasonló meg-
bízásaimnak a jövőben is mindenkor szives igyekezettel 
teendünk eleget. 

Mély tiszteletünk őszinte jelentésével maradván 
Sárospatakon, 1897. október hó l-jén. 
A Fotiszteletű egyházkerületi közgyűlésnek 

alázatos szolgái 

a sárospataki theol. tanári 
kar tagjai. 

Újabb megjegyzések az egyházi helyzetről. 

Távol van tőlem, hogy a fenforgó kérdésben H. I. 
lelkésztársammal vagy bárkivel is polémiába akarnék 
bocsátkozni; csakis a kérdés tisztázása végett, s különösen 
mivel a mult számban megjelent cikkében nem is egy, 
de több helyen apostrophálva lettem, kívánom a követke-
zőket megjegyzeni. 

A 40. számban megjelent cikkem legelején nyilván 
kimondtam, hogy »a gyermekek vallásáról szóló 1894: 
XXXII törvénycikk eddigi hatásáról s az ehhez fűzött 
következtetésekről óhajtok egyet és mást elmondani«. 
Ezzel szemben H. I. sokkal tágasabbb téren mozog, a 
mennyiben figyelembe és számításba veszi a felekezet-
nélküliség beállta és az elválások miatti áttérések meg-
szűnte által származó veszteségeinket is. Teljes joga van 
neki mindezekre kiterjeszkedni; de nincs joga ugyanezek-
kel velem szemben érvelni, ki e kérdéseket egyátalában 
nem érintettem s ezúttal sem fogom érinteni, mivel ezek 
egészen más lapra tartoznak; s különben is minden 
bizonyítás és vita nélkül mindenki tudja és elhiszi, hogy 
az új törvények óta az elválások miatti eltérések eles-



nek, viszont a felekezetnélküliség most megnyitott kapu-
ján, sok lelket elveszítünk. 

Én most csak H. I. statisztikájának téves oldalaira 
akarok rámutatni; dacára annak, hogy Ö lehetetlennek 
tartja azt, hogy számítása rossz legyen. 

Pokoly Józseffel egyértelműleg kimutattuk a helyes 
és egyszerű számítási módot. Homola ezt először elismeri 
helyesnek, pár sorral alább pedig ugyanerről azt mondja, 
hogy nem ez a leghelyesebb számítás. Aztán adja a sze-
rinte helyesebb, nála már űj (második) számítási módot 
ilyen formán : 

»az ev. ref. egyház vesztesége 289 X 4 — 1156, 
ennek fele 578. Hozzáadva a gyermekeit elígért 289 házas-
felet, összes veszteség 867. < 

Hát ez az új számítási mód igen magas ezen egy-
szerű kérdéshez. A tiszta veszteség számát (289) négy-
gyei szorozni azért, mert minden családra 4 gyermeket 
számíthatunk, először is bizonytalan, másodszor pedig 
szükségtelen számítás. De ha szükségét látjuk, akkor ne 
állapodjunk meg a 4 X 289 szorzatának felénél, az'578-
nál, hanem, mivel idővel ezen 578 egyén is házasságra 
lép (ha meg nem hal) s ezeknek is egyenként 4—4 gyer-
mekük lesz: a második emberöltőnél már 2312, a har-
madiknál 9248, a negyediknél 36,992 . . . és így tovább 
a veszteség. Ne arról beszéljünk tehát, hogy egy, k é t . . . 
száz emberöltő múlva mennyi lesz a veszteségünk, mert 
ezt semmiféle statisztikus hitelesen meg nem mondhatja, 
hanem beszéljünk arról, hogy tényleg mennyi ma a vesz-
teségünk. 

Erre nézve pedig ugyanazon eredményre jut H. I. a 
maga újabb és helyesebb számításával, a mire az én 
egyszerű számitásom rámutat. Szerintem 147 és fél család 
a veszteség; ha ezt H. szerint, 4-gyel megszorzom, az 
eredmény 590, vagyis 12-vel több, mint a H. eredménye. 
(A különbözet onnan van, hogy az ő alapszáma 289, az 
enyim 295.) Ismétlem azonban, hogy a négygyei való 
szorozgatásnak semmi értelme és szüksége nincs. 

H. azonban még az alapszámot is hozzáadja a nyert 
összeghez, oly indokolással, hogy a gyermekeit a másik 
vallásra elígérő félt elveszettnek tekinthetjük. Hát ez nem 
egészen így van; lehet, hogy némelyek csakugyan kitér-
nek, de a nagyobb rész megmarad az egyházban, s ha 
nem is szívvel és lélekkel, de lagalább névleges adózásá-
val tagja marad annak. Ilyenek voltak nálunk ezelőtt az 
elválás miatt áttérők legnagyobb részben, s épen azért 
részemről nem tudom sajnálni az ilyen succrescentia 
elmaradását. 

De nem folytatom tovább; pedig lehetne még sok 
mondani valóm. Most megelégszem azzal, hogy megmu-
tattam, miszerint H. I. újabb számítása — minden bo-
nyolodottsága mellett is — egyenesen arra a végered-
ményre jut, a mit az én egyszerű számításom ád. 

Múltkori felszólalásomnak egyedüli célja az volt, 
hogy a gyermekek vallására vonatkozó törvénycikk eddigi 
hatását igaz valóságában tüntessem fel, nemcsak önma-

gában véve, de a múlttal való viszonyában is. A mit 
akkor írtam, vallom most is; mert én a múltra nézve is 
tudok statisztikai adatokra hivatkozni s így positiv alapon 
vetem össze a multat a jelennel. 

Ha ezzel szemben H. I. szinte positiv adatokat tud 
felhozni, ha p. o. ki tudja mutatni, hogy hány róm. katho-
likusnak elígért gyermeket vezérelt vissza az ág. evang. 
egyház kebelébe, ha továbbá hiteles adatokkal bebizo-
nyítja, kogy a reverzálisok miatti veszteségünk kevesebb 
volt, mint a mennyit most az új törvény mellett elvesz-
tünk : akkor igenis el fogom ismerni, hogy e tekintetben 
rosszabb a mai helyzet a réginél; addig azonban egy-
átalában nem. 

Révész Kálmán. 

I S K O L A Ü G Y . 

A protekció ellen. 
Messze az országban keltettek visszhangot azok az 

öntudatos szavak, melyeket Wlassics miniszter a protek-
ció rendszere ostorozására intézett alantasaihoz. A ki 
azonban most már azt remélné, hogy a miniszteri szózat-
tól egyszerre megdőlnek a régi visszaélések torony-bástyái 
s friss és egészségesebb szellem fog lábra kapni a magyar 
közkormányzatban, az alighanem alaposan csalódik. A baj 
fészke sokkal mélyebben van s azon csak az állami szol-
gálat egész rendszerének reformja segíthetne, a mire ez 
idők szerint természetesen remény sincs. Hiszen a pro-
tekció megtörésére hozták annak idejében a kvalifikáció-
nális törvényt s vájjon javultak-e azóta az állapotok ? A 
legkevésbbé sem. Sőt egyenesen állíthatjuk, hogy a helyzet 
még rosszabbodott, mert a kvalifikáció azon neme, melv 
ma érvényben van, nem egvéb. mint leplezése, legalizálása 
a visszaéléseknek. 

Kapóra jön épen most kezünkbe Max Leclerc-nek, 
a párisi »Ecole des sciences libres« laureatus-ának egy 
nem rég közreadott tanulmánya, melynek tárgya egy 
hosszabb tanulmány-útján nyert tapasztalatainak eredmé-
nye az angol köztisztviselők és államférfiak felől. Ho-
gyan van az, hogy Angliában nem ismerik a protek-
ciót, holott pedig a pártkormányzat elve sehol sincs 
oly szigorúan keresztülvive, mint ott? Tényleg e század 
eleje óta Angliában sohasem szűnt meg a közhatalom 
bizonyos elite a whig es tory nagy családok aristokraciá-
jának kezei közt lenni, kik saját ivadékaikat és pártfo-
goltjaikat tolták előre, mindenről magok rendelkeztek s 
mindenhatóságukban képesek voltak a gyermeket bölcső-
jéből kiragadni s magas állásokkal halmozni el. Volt idő, 
mikor az emher semmi sem lehetett egy párt protekciója 
nélkül, minek viszonzásául a párt hűséges és odaadó szol-
gálatot követelt pártfogásáért. Még nem oly régen Bur-
ke-öt pályája kezdetén Rockingham lord ajándékozta meg 
üléssel a parlamentben, Pitt tudvalevőleg a hatalmas 
Lowtberek árnyékában növekedett, Ganning a portiandi 



hercegnek köszönhette szerencséjét, Gladstone pedig egy 
befolyásos whig családtól nyerte első mandátumát. 

De vájjon ily nevek a protekció mellett bizonyíta-
nak-e? Nem azt jelentik-e inkább, hogy a nagy tehetsé-
gek, ha pártpolitikailag is, de önmagukra és a közéletre 
nézve mindig érvényesülnek, hasznos működési körüket 
minden körülmények közt megtalálják. Egészen másra 
mutatnak e példák: arra, hogy az angol társadalom föl 
tudja karolni azokat, a kiket eszök, jellemök, képzett-
ségük erre érdemessé tesz, s egy egészséges szervezet 
minden erejével segíti elő gyors emelkedésöket. 

És haj Angliában nem létezik protekció, ennek okát 
nem kell keresnünk semmiféle mesterséges rendszabály-
ban. Magyarázata egyszerűen az, hogy mindenki megta-
lálja a maga helyét ott, a hová hivatása, képessége, am-
bíciója leginkább utalják. 

Először is Anglia szerencsésen ellen tudott állani 
annak az áramlatnak, hogy a fizetések leszállításával a 
közhivatalok számát növelje. Ellenkezőleg, a fizetések 
emelése dacára, a nagyobb és jobb munka igényével si-
került korlátoznia a jelentkezők és aspiránsok számát. 
Innen van, hogy míg Franciaországban a szajnai praefec-
turának a kölönböző szolgálati ágakban megürült álláso-
kat és a jelentkezők számát feltüntető évi hivatalos össze-
hasonlító táblázatai szerint a kínálat és kereslet közötti 
arány oly nagy, hogy kerek számban 1500 megürült 
hivatalra 46,000 pályázó és 11 segédhivatalnoki helyre 
3126 pályázó akad, addig Angliában az egy állásra pá-
lyázók száma nem haladja meg a 4—5-öt. 

Igaz, hogy ennek megértéséhez szükséges ismerni 
az angol állami szolgálat mai rendszerét is. Tudvalevő, 
hogy Angliában a legmesszebb menő decentralisatio és 
helyhatósági autonomia mellett a központi kormányzat 
minden ágát egy állandó titkár vagy altitkár vezeti, ki 
administrativ tisztviselő s egy államtitkár vagy altitkár, 
a ki politikai személy s a hatalmon levő párt érdekeit 
képviseli. A közhivatalok betöltésének reformja hosszű és 
elkeseredett vitáknak adott helyet, míg végre 1855 május 
21-én a kérdés elvileg úgy döntetett el, hogy egy kabinet-
rendelet értelmében bizottság alakult a tisztviselőjelöltek 
képességeinek megvizsgálására. De csak 1870-ben lépett 
életbe a nyilt pályázat — open competition — a közszol-
gálat legtöbb ágára nézve, kivételével azoknak a hivata-
loknak, melyekre a korona közvetlen kinevezési joga ma-
radt fentartva vagy pedig az illető közkormányzati körök 
vezetőinek kijelölése. 

Ez az 1870. június 4-diki államtanácsi rendelet a 
közhivatalnokokat két osztályba sorozta, s mindegyikre 
külön pályázatot és programmot állapított meg. Az első, 
magasabb tisztségek elérhetése magasabb kvalifikációhoz 
lett kötve, a másodrendüeknél megelégedtek egyszerűbb 
vizsgálattal. De ez új rendszer nem oszlathatott el min-
den anomáliát, s ezért számos ankétezés után újabb 
reformokkal igyekeztek pótolni a hiányokat 1876 és 
1886-ban. 

A pályázat útján betöltött állomások száma azon-

ban aránylag csekély s a fizetés kezdetben 250 font ster-
ling, mely a pálya végén 1000 fontig, sőt még magasabbra 
is emelkedhetik. Az előléptetések viszont nem a szolgálati 
idő, hanem érdem szerint — non according seniority, 
but upon merit — szoktak történni. A mi pedig azokat 
a hivatalokat illeti, melyekre az illetékes körök kineve-
zése a döntő, ide tartoznak a földművelési felügyelők, a 
British Museum segédtisztjei, az alsóház hivatalnoki kara, 
a közoktatási felügyelők, gyárfelügyelők, a követségi tit-
károk s al-consulok. Utóbbi állások betöltésénél megtör-
tént az is, hogy a külügyi hivatal az oxfordi vagy cam-
bridge-i egyetem tanári karához fordul alkalmas jelöltek 
ajánlása végett. 

Nagy garancia rejlik ebben az illetéktelen befolyá-
sok mellőzése s a protekció kiküszöbölésére. S még nagyobb 
a garancia az angol egyetemi oktatás rendszerében, mely 
ezernyi módot nyújt az önálló tehetség kitünésére az 
egész angol társadalom nagy nyilvánosságának ellenőrzése 
mellett. Az a közvetlen kapcsolat, melyben az egyetemi 
önképzés az élettel áll, az előbbit valódi előkészítő isko-
lájává teszi a társadalmi szereplésnek. 

Ezért oly nagy a tehetség tisztelete ma is Angliában. 
A »public school«-ok még mindig a parlament valósá-
gos pepiniere-jei. A mai növendékek is ép oly élénk részt 
vesznek a School Magazinok szerkesztésében és a »Deba-
ting Society«-k vitáiban, mint régen. A hagyományos neve-
lés prestige-e mitsem szenvedett a demokrácia győzelmes 
előre nyomulása által. A parlamentnek legutóbb választott 
tagjai közül több mint egyharmad,vagyis 137 került ki Oxford-
ból vagy Cambridge-ből, mintegy 200 nevekedett »public 
school*-okban, valami 100 jött Etonból s több, mint 50 
Harrow-ból. Egy elnyert egyetemi fokozat egy egész életen 
át kitüntetés marad s a lapok sohasem mulasztják el a 
parlamenti tagok életiratai közzétételénél fölemlíteni, ki 
melyik iskolában nevekedett, mily fokozatokat nyert el, 
sőt szónoki és irodalmi sikereik mellett nem feledkeznek 
meg sport-diadalaikról sem. így.tudjuk meg, hogy Salisbury 
például az oxfordi Ali Soul's fellowja volt, Gladstone 
pedig az oxfordi Christ-Church növendéke, a k i 1831-ben 
kettős kitüntetést is nyert s úgy a classica filologia, mint 
a theologia terén teljesen otthon van. Egy más kiváló 
angol államférfi, sir William Harcourt Cambridgeben adta 
elő a nemzetközi jogot," James Bryce pedig Oxfordban a 
római jogot. 

Rámutatva e példákra, őszinte örömünknek adunk 
kifejezést, hogy a kultuszminiszter úr erélyes hangja végre 
homlokon bélyegezte a protekciót és a hivatali nepotismus 
annyi bajt okozó felburjánzását, de ép oly őszintén nem 
is fűzünk ahhoz vérmesebb reményeket egy oly államban, 
melyben minden a bürokratismus felé tör, mert a pro-
tekció-wirtschaft mélyebb oka a bürokratikus rendszer, 
melylyel intézményeink telítve vannak s egyetlen óvszere 
az egészségesebb közszellem, a társadalomban rejlő erők 
önállósága. 

Várnai Sándor, 



KÖNYVISMERTETÉS. 
A magyar stílus. Irta Kulcsár Endre gimn. tanár a debreceni 
ev. ref. főiskolában. A kifejezés szabatossága. Debrecen, 1897. 

Ára 1 frt 20 kr. 142 1. 

Tavaly adta ki a szorgalmas szerző tudományos 
művének első kötetét, s most íme a 2-ik kötet első felé-
vel gyarapítja a magyar stilisztika nagyon is hézagos 
irodalmát. Kulcsár müve minden tekintetben a legfigye-
lemreméltóbb, sőt a magyar stílus tudományos feldolgo-
zását illetőleg ezideig egyetlen dolgozat. 

A Il-ik kötet megjelent része egy sokat olvasott, a 
nyelvtudomány történetét, vívmányait és eredményeit 
ismerő, s teljesen önálló és eredeti gondolkozású egyén 
benyomását teszi reánk. Önálló felfogása és eredetisége 
főleg a nyelveknek az eddigiektől merőben eltérő osztályo-
zásában nyilvánul legpregnansabban. Ez osztályozást és 
annak megokolását, mint egy magyar eredeti nyelfilozó-
fusnak nagy érdekű elmetermékét, annyira figyelemremél-
tónak ítéljük, hogy egyenesen a tudomány érdekében 
állónak tartanánk annak a külföld, nyelvészköreivel való 
megismertetését is. Kulcsár, miután a nyelvek osztályozá-
sának történetét röviden előadja (Schlegel, Schleicher, Potí, 
Bopp, Müller-félét), végül bővebben szól a Steinthal 
Frigy' s osztályzásáról, melyet újabban Misteli, bázeli 
egyetemi tanár vett pártfogásába, s mely mellett annak 
idején a Steinthal és Lazancs szerkesztette Zeitschrift für 
Volkerpsychologie u. Spraehwissenschaft című folyóirat 
egész nyelvészeti iskolát teremtett. Steinthal felosztását 
szemben a Schleicher-féle physikai és Müller-féle gene-
ologiai osztályozással úgy tekintették, mint néplélektani 
alapon felállított biztos elméletet, melynek hitelességére 
a nyelvészek legnagyobb tábora esküdött. Kulcsár most 
kimutatja, hogy Steinthal nem az egyedül helyes lélektani 
alapon működik, hanem az ő felosztása logikai s mint 
ilyen nem igényelhet minden részről föltétlen authentici-
tást. Miután szerző az eddig felállított nyelvosztályozáso-
kat helytelenítette, lélektani alapon maga vesz fel új 
osztályokat. A nyelvek szerinte a cselekvő alany és a 
tárgyi világ egymáshoz való viszonya szerint így csopor-
tosulnak : a) teljesen mellérendelő; b) mérsékelten mellé-
rendelő ; c) mérsékelten alárendelő; d) teljesen alárendelő 
nyelvek, E csoportok a nyelvek .fokozatos fejlettségéhez 
képest vannak felállítva. Teljesen mellérendelt, helyeseb-
ben fölérendelt nyelvek azok, melyek a tárgyi világot 
úgy tekintik, mint az embertől külön, sőt a felete álló 
valóságot, mely az egész szellemi életet végzetszerűen 
szabályozza. Ilyen nyelvek: csinai, tübeti, barmai, khaszia. 
ánnami, sziámi. Mérsékelten mellérendelő nyelvek azok, 
a melyek a világot úgy tekintik, mint mellénkrendelt s 
bizonyos viszonyok közt cselekvésünk körébe utalt tárgyat. 
Ilyenek az indogermán, sémi és hámi nyelvek. Mérsékelten 
alárendelő nyelvek azok, a melyek a tárgyi világot alá-
rendelt eszköznek nézik. Ilyenek az uralaltáji nyelvek, 
tehát a magyar is. Végül teljesen alárendelő nyelvek azok, 
a melyek a tárgyi világot módnak tekintik. Ilyenek az 
indián és szamojéd nyelvek, 

Kulcsár felosztása alaposan felforgatja az eddigi 
elméletet, mert ily módon az uralaltáji nyelvek az indo-
germánok fölibe kerülnek, s alkalma van szerzőnek sok-
nemű fogyatékosságot, fejletlenséget hányni szemére a 
német nyelvészek által tökéletesnek kikiáltott indogermán 
nyelvekre. Különben csak kölcsönbe megy az egész, mert 
Steinthal és követői is sok meg nem érdemlett váddal 
illették az uralaltáji s közelebbről a mi szép magyar nyel-

vünket, melytől mint pl. Misteli, a fejlődésképességet is 
megtagadták. Bármint méltatlankodjék is azonban e miatt 
Kulcsár, nem helyeselhetjük az indogermán nyelvészekre 
mért kemény vágásait (elvakultság, hiú pöffeszkedés, tó-
csájuk partjáról mérik a viálgot stb.), valamint az indo-
germán nyelveket illető túlerős kifejezéseit (tökéletesen, 
ügyefogyott, kicsinyeskedő, keresett stb.). Az igazság az, 
a mit Simonyi ír: »Hiú törekvés a nyelveket felbecsülni, 
bizonyos rangfokozatba állítani s belőlük merész követ-
keztetéseket vonni az illető népek szellemi tehetségeire 
nézve. Lehet ugyan az egyes szók vagy nyelvtani alakok 
lélektani vagy logikai értékét mérlegelni, csak azt nem 
szabad állítani, mert sohasem lehet bebizonyítan1', hogy 
egyik nyelv vagy nyelvcsalád már eredeti képességénél 
vagy szervezeténél fogva magasabban állana a másiknál. 
Minden nyelvnek megvannak a maga szépségei és szelle-
mességei s akármelyikkel foglalkozzunk behatóan, min-
denikben csudálnunk kell az emberi lélek nyilatkozásait* 
(A magyar nyelv 100 1,). Egyébként K. dicséretére legyen 
mondva — ő is elismeri az indogermán (mellérendelő) 
nyelvek egynémely jó oldalát (37 1., 45 1.). Hibájául ráhajt-
juk fel Kulcsár könyve első szakaszának (A nyelvek sti-
lisztikai osztályozása, A latin mellérendelés, A német 
mellérendelés) nagyon is összevont rövidségét. Oly új és 
oly nagy dolgokkal áll elő, hogy azoknak egészen világos 
és bő kifejtése, új elméletének részletes, beható megma-
gyarázása a tudomány érdekében nagyon is kívánatos 
lett volna. így — sajnos — illik műve említett részleteire 
a Horatiusi ítélet: »Brevis esse laboro? Obscurus fio«. 
Maga így ír egy helyen: »kötelességünk nagyjában biztos 
tájékozást nyújtani*. (39 1.). Nem veszi észre, hogy ez 
lehetetlenség ? 

Műve második szakaszában a következő címek alatt 
találunk alapos, a tudomány színvonalán álló és széles-
körű ismereteket mutaíó fejtegetéseket: A magyar mér-
sékelt alárendelés, Alapfogalmak kifejezése, A rokonértelmü 
szók, A magyar mellérendelés; a) hangsúly, szórend, 
b) mennyiségi, minőségi névelő. Az alárendelő meghatá-
rozás, a) egyedítés a szóban. A harmadik szakasz tar-
talma: A rámutatás, A mérsékelt alárendelés a mondat-
ban, (/) alany, b) állítmány, c) jelző és jelzőfélék. Szerző 
eredeti gondolkozása mindenütt kiviláglik, de itt-ott a 
magyar stílushibák ostorozása közben túlzásba megy, 
mint pl. mikor az ú. n. állapoti alany használatát ily 
kifejezésekben is helyteleníti: »A női gond, féltékenység 
és ügyesség őrizte meg vallásos irataink közül majdnem 
a legnevezetesebbeket«, (112. 1.) s miért? mert nyelvün-
ket e részben a latin subtilitástól félti, mit eléggé kár-
hoztatni nem tud, pedig a gondolati tárgyak megszemé-
lyesítése nagyon is hathatós eszköz a nyelvben. Túlzásnak 
mondhatjuk azt is, hogy magyar acc. cum infinitivo hasz-
nálatát a lát állítmány mellett tökéletes barbárságnak 
bélyegzi és sehol meg nem engedi. Pedig lám a purismus 
mintaképe Arany is így írja: »Anyját látja jőni a kor-
látok mögül* (Toldi). De viszont helyesen kel ki a latinos 
»azt mondják®. »úgy hiszem«, »látszik*-féle henye és 
határozatlan állítmányok alkalmazása ellen, s rámutat 
itt, mennyivel határozottabb, hogy úgy mondjuk, férfiasabb 
a magyar gondolkozás a latinnál, de másrészről azt sem 
tagadja, mert nem is lehet, hogy a latin objectivitás te-
kintetében fölötte áll a magyarnak. Méltó okon ostorozza, 
a mit különben már Arany is megcselekedett (Vissza-
tekintés). a jelzőknek határozókkal való közkeletű fölcse-
rélését mint pl. egy török ősz szakállal, kék mentével s 
kontytyal e. h. egy őszszakállú, kék mentés s kontyos 
török. De sok volna a könyv jó tulajdonságait itt mind 
előszámlálni. Csak néhány, talán tollhibának minősíthető 



botlást említek még fel: Schleicher = A. Schlegel A. (8 1.), 
Schleicher Frigyes = Schleicher Ágost (8 1.), Hendiadys 
(32 1.), = hendiadyoin. 

A könyv .stílusa bár nehézkes, de szabatos. Ez el 
is várható oly munkában, mely a hibátlan stílust tanítja. 
Egy pár furcsán hangzó s használatban nem lévő szó 
mégis ötlött szemembe, mint pl. hánydálódhatnak, meg-
csökött nyelvérzék, csökevény nemzedék, közletien jövő. 
Ilyen mondatot is találtam, mely aligha van a szabatos-
ság előnyére: »A nyelv költészete lélektani finom célzá-
saival irányt vesztve mosódik el s tragikus sorsának vég-
fordulatán sivár okoskodásnak esik áldozatul«. Mindez 
azonban csekélység a mű sok kiválósága mellett. Kívánjuk, 
hogy a szerző nagy művét eddigi kitartásával és széles 
körültekintésével fejezze be, s ajánljuk új nyomokon járó 
művét, mely szerzővel együtt a debreceni főiskolára is 
fényt vet, mindenkinek, de főleg a szaktudósoknak kiváló 
figyelmébe. 

S. Sz. J. 

MISSZIÓÜGY. 

A dunántú l i ev. reform, egyházkerüle t 
missziói pontjai . 

A nevezett egyházkerületben oly szép számú virágzó 
misszió-egyház van, hogy érdemes egészen önállóan is-
mertetni állapotukat. Kövessük a kerületi misszió-bizottság 
jelentését. 

a) Brekinszkán a hívek józan vallásos buzgóságá-
ról igen szép tanúbizonyságot tesz egyebek közt az, hogy 
az úrvacsorát. kivált húsvét és pünkösd napján oly szám-
mal vették fel, mint eddig még egyetlen egy évben sem. 
A felekezeti iskolai épület — egyházi hatósági engedély 
mellett — 6 évre bérbe adatott az államnak községi is-
kola céljaira. Reményleni lehet, hogy itt sikerül, miután 
a horvát iskolai törvénynyel nem ellenzik, magyar ajkú, 
ev. ref. vallású tanító alkalmazása, a mi bizony igen-
igen megkönnyítené a missziói munka céljának elérését. 

b) Fiume a hívek áldozatkészségéből örvendetesen 
gyarapszik vagyonilag. A lelkésztartási alapra 7800 frt 
már összegyűlt. Püspök úr a látogatás alkalmával utasí-
totta a lelkészt, hogy az anyakönyveket ne németül vezesse, 
hanem magyarul. [Az iskolásgyermekek száma 77 volt; 
a vallásos oktatást oly buzgósággal végezte a lelkész, 
hogy azért az egyházi elöljáróság, az évzáró vizsgálatok 
alkalmával jegyzőkönyvileg is kifejezte elismerését. 

c) A kaposvári misszió-egyházról szóló jelentés nagy 
elismeréssel adózik az odavaló misszió-lelkésznek, Csertán 
Mártonnak. A gyülekezet megkezdte az adósságból való 
kibontakozást, a f. évben 567 frt 51 krt törlesztett. Ez 
annyival inkább dicséretre méltó, mert a hívek legnagyobb 
része szegénysorsú kisiparos, napszámos és fuvaros. A 
harang és óralap 787 frt 69 kr. 

d) Nagy-Kanizsán a hívek száma 402, a hozzá 
tartozó szórványokban körülbelől szinte annyi, kiknek 
gondozását Seregély Dezső kifogástalan buzgósággal végzi. 

e) A Veröcze-vucsini körben híveink legnagyobb 
számmal vannak Uj-Gráczon, Kis- és Nagy-Gacsintán. 
Három helyen, a horvát nyelv előadása mellett, magyarul 
taníttattak a gyermekek. E körben a r. kath. lelkészek a 
a mi híveinktől is akartak szedni fizetést, ezt azonban 
a kör gondozásával megbízott Novottny Alajos dombói 
lelkész megakadályozta. A hívek minden alkalommal szép 
számmal élnek az úrvacsorával, az év folyamán neve-
zetesen 156-an éltek vele. Jankovics Elemér úr az isteni 
tisztelet helyéül egy termet engedett át, s azt az uradalmi 
kasznár szépen kitisztogattatta és üléshelyekkel láttatta el. 

f) Daruvár ismét önálló missziói lelkészt kapott 
Földváry Jenő személyében. A Koppy-féle 2000 forint és 
járulékai immár be vannak fizetve. Ismeretes dolog, 
hogy erről némelyek a jó somogyiak közül, nem egészen 
tiszta érzülettel, de annál nagyobb készséggel azt hirdet-
ték, hogy elveszett. Annyi bizonyos, hogy az egyházme-
gyei elnökség csodálatraméltóan keveset törődött ennek 
az ügynek a tisztázásával. No, de végre valahára tisz-
tázva van. Reményijük, hogy azok se bánják ezt, a kik 
bizonyos kárörömmel hirdették elveszését. 

Az új lelkész — a mint jelentéseiből látszik — lázas 
buzgósággal fogott hozzá a gyermekeknek magyar nyelv-
ből és vallásból való oktatásához, valamint a szervezés 
munkájához is. Rövid időre terjedő munkásságáról azon-
ban érdemleges ítéletet még mondani nem lehet. Buzgó-
sága azonban oly nagynak látszik, hogy a jó reménység 
mellett bizonyos aggodalmat is kelt; ez aggodalmának 
adott kifejezést a misszió-bizottság akkor, mikor figyel-
meztette, hogy »az általa alkalmazott családfők működé-
sére a legéberebb figyelemmel legyen, mert a mint a lel-
kész úr által előadottakból kivehetni véltük, ezek olyan 
evangélista-félék lennének, kikből hogy milyen könnyen 
lesznek a Pál apostol által oly jól lefestett futkározó ha-
mis atyafiak, arra nézve elég tanulságos példát tudhat a 
missziói lelkész úr is.« 

g) Nagy-Piszaniczán teljesült a hívek régi hő vágya, 
van lelkészük (Kirvács László), a kit jún. 28-án iktatott 
be hivatalába püspök úr. Egyebük azonban alig van; 
mert még az a 11 hold föld sincs telekkönyvileg rájuk 
kebelezve, a min majd építeni szeretnének. Szeretnének... 
mert, hogy egyátalán építhetnek-e, az igen nagy kérdés. 
A lélekszám ugyan elég nagy az e körbe tartozó ponto-
kon, nevezetesen 448; sőt a lelkész úr azt hiszi, hogy 
valósággal közel kétannyi — ámde kivétel nélkül mind 
szegények. 

A hívek örömét a fölött, hogy az Istennek igéje 
közöttük is hirdettetik, érdekesen rajzolja a lelkész úr 
jelentésének e része: Boldogabb magyarországi hitsorso-
sainknak fogalmuk sincs arról, hogy mily kedves az evan-
géliumnak forrása azoknak, kik attól so"k időn el voltak 
zárva. Képes ezen nép 6—8 órai utat gyalog megtenni, 
csakhogy az Úr beszédét hallgathassa, hozzá fohászkod-
hasson, nála vigasztalást kereshessen s igéjéből erőt me-
rítsen. Most a legnagyohb munka idejében, a midőn egész 
héten csaknem teljesen kimerülnek, abban az egyszerű 



kis iskolában, mit a felekezeti és nemzeti türelmesség en-
gedett át nekünk s mi 100 ember befogadására is alkal-
matlannak látszik, közönséges vasárnapon is 240—250-en 
jövünk össze s ha másképen el nem férnek, kívül a nyi-
tott ablakhoz állnak, hogy valami jusson nekik is az Isten 
igéjéből. Igaz ugyan, hogy e népnek egynegyedrésze ma-
gyar róm. kath., kik jönnek a magyar isteni tiszteletre és 
mi örömmel látjuk itt őket.» 

íme ezek a b.-somogyi ev. reform, egyházmegyéhez 
tartozó most már jórészt virágzó missziói pontok, a mik-
ről a nyolcvanas években széltében azt hirdették, hogy 
légvárak csupán! A rosszakaratú jóslatok hála Isten, nem 
leljesültek be! 

1. A pozsonyi missziói lelkész működéséről és a 
hívek áldozatkészségéről nagy elismeréssel kell szólnunk. 
Hitoktatásban 172 gyermek részesült. A lelkész megírta 
a pozsonyi vértanuk történetét angol nyelven s kinyo-
matja, hogy angolországi gyűjtésénél segédeszközül hasz-
nálhassa. A vagyoni megerősödés céljából tartalékalapot 
teremtett, a mi már 681 frt 39 krt tesz ki. A templom-
alap vagyona 1422 frt 76 kr. Példakép említhető, hogy 
van olyan gyülekezeti tag, a ki 170 frt 31 kr. egyházi 
adót fizet évenként. 

i) Az esztergomi missziói lelkészt is nagy elisme-
réssel jutalmazza a bizottsági jelentés, mint a ki nagy 
buzgalma s kellő erélye mellett is okos körültekintéssel 
teljesíti tisztét. 

k) Uj-Szöny is meghálálja a ráfordított gondot. 
I) Nyitrán önálló missziói lelkészi állomás szervez-

tetett, Püspök úr f. év február 14-én avatta fel az ima-
házat, ugyanezen alkalommal iktatták be hivatalába Se-
divi László lelkészt, a kinek hű szolgálatáról tesz tanú-
bizonyságot egyebek közt az is, hogy közel másfél ezer 
forintot gyűjtött már az egyházi közszükségek fedezésére. 
A hívek áldozatkészségének szép bizonysága, hogy 21 is-
teni tiszteleten 93 frt perselypénz folyt be. Lénárd Sán-
dor pedig adósságtörlesztésre évi 109 frtot ajánlott fel 
mindaddig, a míg arra szükség lesz. 

m) Csehi is hűségesen teljesíti feladatát, 
n) Szent- Gotthárd, mely eddig Körmendnek volt 

fiókegyháza, július 7-én a szent-gotthardi lutheránusokkal 
egyetértve kimondotta, hogy »egyesült evangéliumi leány-
egyház «-zá alakul. 

A ker. közgyűlés azonban elismerve a szent-gotthar-
diak dicséretes buzgóságát, arra utasította az ősrégi egyház-
megye elnökségét, hogy a mozgalom kezdetén kifejezésre 
jutott óhajnak megfelelően ev. ref. leányegyház alakítása 
iránt intézkedjék. 

A főt. püspök úr Zágrábra is rávetette a szemét, 
mint alkalmas missziói pontra. Bár a kik Kolacsek zágrábi 
ág. ev. lelkészt ismerik, azok tudják, hogy nem lesz könv-
nyü a tervnek megvalósítása, mégis a legjobb remény-
séggel lehetünk, mert a főt. püspök úr nagy akarateré-
lyét derekasan támogatja az ügyes és bátor Moór Péter, 
zágrábi tábori lelkész atyánkfia. 

E lehetőleg rövidre szabott ismertetésünket jól eső 
megnyugvással s azzal a hő óhajtással zárjuk be, hogy 
adjon a jó Isten e missziói pontok hűséges őrállóinak 
továbbra is kegyelmet a kegyelemhez. 

K - f . 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése, 

Egyházkerületünk ez évi rendes közgyűlése f. hó 
23-án d. e. 10 órakor kezdődött meg Budapesten a 
Lónyay-utcai főgimnázium dísztermében Szász Károly 
püspök és gr. Degenfeld Lajos, legidősebb egyházmegyei 
gondnok, kettős elnöklete alatt. 

Szász Károly püspök úr a gyűlést d. e. 10 órakor 
buzgó imával nyitotta meg, melyben a többek között 
meleg szavakkal kért áldást a koronás királyra is, ki hű 
magyarjaival együtt érezve, azonosítja magát a nemzettel; 
majd sajnálattal jelenti, hogy a közgyűlésen gr. Tisza 
Lajos főgondnok gyengélkedése miatt meg nem jelenhet-
vén, helyette a világi elnöki szék elfoglalására gr. Dégen-
feld Lajost, mint legidősebb egyházmegyei gondnokot 
kérte fel. 

A közgyűlés megalakulása után felolvastattak a folyó 
évben megejtett választásokról felvett jegyzőkönyvek, 
melyek szerint egyházkerületi papi tanácsbirákká meg-
választattak Ádám Gerzson, nagykőrösi főgimnáziumi 
igazgató és Tóth Gábor, szabadszállási lelkész, világi 
aljegyzőkké pedig Ryeviczkey Antal budapesti kir. táblai 
biró és dr. Kovács Pál kecskeméti jogakadémiai igazgató, 
kik az esküt a közgyűlés színe előtt letették s egyszers-
mind a közgyűlésnek irányukban nyilvánított bizalmáért 
köszönetüket nyilvánították. 

Ezután Szász Károly püspök úr először is ő felsége 
ismeretes elhatározásáról emlékezett meg, indítványozván 
és kérvén a közgyűlést, hogy ő felségének a nemzet tíz 
kiváló alakjának szoborban való megörökítését elrendelő leg-
magasabb leiratáért az egyházkerület is hódoló feliratban 
fejezze ki legőszintébb hála érzelmeit. Ezt a közgyűlés viha-
ros éljenzések között és egyértelmű lelkesedéssel elfogad-
ván, Szilády Áron egyházkerületi főjegyző felolvasta az 
elnöki felhívás folytán általa már eleve fogalmazott fel-
iratot, mely Lapunk homlokán olvasható. 

A napirend főtárgyát Szász Károly püspök űr évi 
jelentése képezte, melyben elsőben is azon tapasztalatait 
adja elé, a melyek a felekezetek közötti viszonyra, különö-
sen pedig a felekezetnélküliségre vonatkoznak. Kénytelen 
elismerni, hogy fordulnak elő sajnos jelenségek szerte a 
kerületben, különösen a Dunán túl fekvő egyházmegyék-
ben, a hol a törvény által megengedett felekeze'nélküliség 
egyre nagyobb, sőt néhol fenyegető mértékben jelentkezik. 
Az egyházi adók s a lelkészi fizeté-ek sok helyt megta-
gadtatnak, a gyülekezetek összetartó kapcsai bomladoz-
nak s a szegényebb lelkészek existentiája már-már tart-
hatatlanná kezd válni. 

Azonban kinyilvánítja egész határozottan azt, hogy 
ennek oka nem az úgynevezett egyházpolitikai törvények-
ben keresendő és nagyon balga és kishitű az, a ki az 
orvoslást ezen törvényeknek r< riziójábau keresi. Ezek a 
törvények — úgy mond — a vallásszabadság és haladás 
útján vezelnek előre, s ha egyes intézményeikkel túl me-
rész előrelépést, ne mondjam, ugrást foglalnak is magukban, 
de kétségkívül a vég cél eszményisége irányában halad-



nak s ez irány ellen, ha egyben másban sérelmünkre 
vannak is, feltámadni legkevésbbé nekünk protestánsoknak 
lehet és szabad, kik a vallás és lelkiismeret szabadságért 
három századig küzdöttünk és vérzettünk s annak elvét 
és gyakorlását ma is ajkainkon hordozzuk. Bizonyára sé-
relmes nekünk a gyermekek vallása kérdésében az eddigi 
törvények szerint érvénytelennek és semmisnek nyilvání-
tott reverzálisoknak más név aiaU, de ugyanazon alak-
ban törvény által való felszabadítása, de nem elvileg és 
lényegében, hanem csak azért, inert mi nem küzdhetünk 
az ellenfeleink által széltében és szabadon használt fegy-
verekkel, a melyekkel nem bírunk s ha bírnánk se élnénk 
velük. 

A mi különösen az egyházból való kilépést és a 
felekezetnélküliséget illeti, az ellenében sem szabad a 
compelle intrare gyűlöletes és célra egyátalán nem vezet-
hető elvét alkalmazni. Sajnáljuk a kilépőket, mert tudjuk, 
hogy nem az egyháztól és vallástól való elfordulás őszin-
tesége, csak a viselhetetlen terhektől való szabadulás vágya 
vagy kényszere vezeti őket. Maguk vallják, hogy ők refor-
mátusok akarnak maradni, nem hitüket tagadják meg, 
csak az egyházból lépnek ki, mert azok terheit nem bír-
ják s a terhek viselésében rájuk eső részt igazságtalan-
nak tartják. S inkább viselik azt a törvény kényszeréből 
öt évig, mintsem örökké viseljék az igát s fiaikra is 
örökül hagyják. De kilépésük után is sóvárognak és vágya-
koznak a vallás után, az egyház kegyajándékai után; eljár-
nak a templomba, hallgatják az igét. a melyet különben 
a más vallásúaktól sem tilthatunk el. Igénybe veszik halot-
taiknak a harangszót és a temetőt, továbbá igénybe veszik 
a keresztelést s gyermekeiknek a felekezetbeli iskolába 
való járatását stb. S lehet remélnünk, hogy a törvény-
szabta öt év alatt sok felekezetnélkülivé lett szökevényünk 
Önként fog a Jákob-kútjánál említett élővíz-forráshoz 
visszatérni. 

A felekezetnélküliség a felső-baranyai egyházmegyé-
ben mutatkozik a legnagyobb mértékben, de ennek okát 
itt sem a vallásos buzgóság hanyatlásában kell keresni, 
a mit mutat az is, hogy az itteni egyházaknak az a régi 
jó szokása, hogy az egyház szükségeit a hívek közmun-
kákkal igyekeznek fedezni, a mostani szűk termés és 
siralmas esztendő dacára sem szünetelt! 

Hol hát a baj ? S miben található annak orvos-
szere ? 

A baj főokforrása kétségkívül az egyházi adó s jelesen 
a lelkészfizetés helytelen módja s a kisebb egyházakban 
elviselhetetlen terhe, mely minden egyházkerületben egy-
aránt megvan, nálunk pedig a lukma-szóban foglaltatik. 
A luhna talán a Xuco — kivált, megfizet görög szó szárma-
zéka: a lelkészi s tanítói fizetések terménybeli, és pedig 
túlnyomó része, mely gabonában borban, fában, néhol 
sódarban s azontúl kézi munkában, a lelkészi s tanítói 
földek (melyeknek állami adóját is az egyház fizeti) meg-
munkálásában áll. Kivetésének hibája, mondhatni bűne, 
hogy nem birtokarányban, de fejenkint s családonkint egyen-
lően vettetvén ki, a szegényeknek s birtoktalanoknak, 
vagy elenyészően csekély birtokosoknak elviselhetetlen. 
S mivel különösen a két Baranyában és külső Somogy-
ban, Tolna egy részében is híveink közt a nagyobb, sőt 
középbirtokosok csak elenyésző csekély számban vannak 
s egyházadó köteleseink 9/io'de jobbágyok, 1j i telkesek 
vagy házas zsellérek, birtoktalan napszámosok s oly 
csekély vagyonúak, a kiknek egyházi adója s lukma tar-
tozása állami adójuk összegét vagy megközelíti, vagy eléri, 
nagy résznél felülmúlja, némelyeknél meg is kétszerezi. 
Csuda, hogy ezt az aránytalan s igazságtalan adózási 
rendszert, az úrbériség eltörlése s a jobbágyság felszaba-

dítása után ennyi ideig, már egy félszázadig fenn lehe-
tett tartani. Még kevésbbé azóta, hogy az állami adók 
évről-évre súlvosbulnak,s hogy a fillokszera, különösen a 
két Baranyában a szőlőket egészen nagy részben elpusz-
títván, különösen a bor-lukmát nagy részt vagy egészen, 
természetben lehetetlenné, pénzre váltva kétszeresen ne-
hézzé tette. Csudálkozhatunk-e, ha az említett vidékeken 
az egyházi adó s annak aránytalan kivetése ellen a kis 
egyházak szegény többsége zúgolódik, ellenszegül s vég-
szükségében a felekezetnélküliségben keres menedéket, az 
egyház romlására s a lelkészi (különben is csekély) java-
dalmak elviselhetetlen csökkentésére? A lukma-rendszer-
nek terhes voltán kívül másik hátránya, hogy annak 
beszedése, zsinati törvényeink tilalma (I. negyedik rész 
255. §.) ellenére, a legtöbb helyen ma is közvetlenül a 
lelkészek és tanítók által szedetik, a mi gyakorlatilag 
máskép alig lehet, de a lelkészt híveivel kellemetlen sőt 
megalázó érintkezésbe hozza s sok perpatvarra és izet-
lenségre szolgáltat alkalmat, holott a lelkész és hívei 
közti viszonynak a lehető legjobbnak, szívesnek és szeretet-
teljesnsk, sőt apai és fiúi viszonynak kellene lennie. 

S íme a lukmán és általában az egyházi adó-rend-
szeren kívül eyy másik oka a mai egyházi és lelkészi 
állapotok oly sajnos és sok helyt tarthatatlan voltának; 
hogy lelkészeink nagy része, maga is elkeseredve és csüg-
gedten, gyülekezetével s egyes híveivel nincs abban a 
benső és szeretetteljes viszonyban, melyben hivatásánál 
fogva lennie kellene. 

A baj s annak főokforrása az egyházi adó arány-
talansága s ennélfogva a többségre nézve elviselhetetlen 
terhe, e teher lerázhatása végett a gyülekezetek panasza 
és mozgása, sok helyt a felekezetnélküliség révébe menek-
vés s mindezekből folyólag a lelkészi állás eddig is a 
legtöbb helyt elégtelen s sok helyt szégyenteljes, most még 
egyre csökkenő javadalma: e baj vagy bajok ref. egyhá-
zunk minden részében magokra vonták a közfigyelmet s 
felébresztették a gondolkozók és ügyszeretők gondolkozá-
sát az orvoslás módja s eszközei iránt. Sokat olvastunk 
egyházi lapjainkban, tudósításokat, vezércikkeket, eszméket 
és többé-kevésbbé kidolgozott tervezeteket. A figyelemre 
legméltóbbnak találom ezek között, a tiszántúli egyház-
kerület szatmári egyházmegyéjében a szatmári értekezlet 
által elfogadott s az egyházkerületi közgyűlés elé terjesz-
tett munkálatot, az egyházi adózás reformjáról, már csak 
egyenesen kimondott alapelvénél fogva, mely vagyon-arány-
lagos aclót követel, s annak maximumát valamint a lel-
készi fizetés minimumait (különböző fokozatokba s osztá-
lyokba sorozva) határozottan megszabja. A munkálat 
némely pontjaihoz ugyyan még férhet szó s egyes részletei 
még sokoldalú megfontolást és a kivihetőséggel való meg-
alkuvást is kívánnak, például a lelkészi fizetések s a nagy 
egyházakban a lelkészek számának megállapításánál. De 
egy szélesebb körű tárgyaláshoz a legjobb alapul szolgál-
hat s eredményétől sok siker várható. 

Hasonló alapelvben, az egyházi adó vagyonarányos-
ságra fektetésén s a lelkészi fizetés minimumának kimon-
dásán alapul a felsőbaranyai egyházmegyének »A felső-
baranyai egyházak állami segélyeztetésének kérdéséről« 
szóló tervezete (Közgyűlési jegyzőkönyv 62. sz. 106—112 
lap). De csak feszegetésekből. következtetésekből áll; s 
ezekben jelesen a lelkész fizetések minimumának, a leg-
kisebb egyházban is 1200 frtra megszabásában a lehető-
ség határán, legalább ez idő szerint, jóval túl megy. Mert 
az egyházi adót a vagyon-arányosítás által épen a kis, s 
jelesen épen a felsőbaranyai egyházmegye legtöbbegyházában 
a lukma rendszer eltörlésével a lelkészi javadalmakat az 
1 . 2 0 0 frt alatt annyira le fogja szállítani, hogy annak az 



állam által leendő kipótlása csak e sok (65) egyházú, de 
csekély népességű egyházmegyében, a maguk számítása 
szerint is 48,900 forintra menne. Szükséges-e még a 600 
lelken aluli kis egyházakban is 1200 frtot állapítani meg 
a lelkész-fizetés minimumául? és várható-e az államtól 
70 egyházmegyének hasonló arányú segélyezése? vagy 
lehet-e épen a felső-baranyai egyházmegyének oly saját 
különös segélyezését várni, mikor Erdélyben s a két tiszai 
egyházkerületben, még a felső-baranyai egyházaknál is 
sokkal kisebb egyházak és sokkal szegényebb lelkészek 
még nagyobb számban vannak? Bizonyára nem — mos-
tanában az államkincstár viszonyai közt még sokáig nem. 

A felső-baranyai egyházmegye elhatározta egyszer-
smind, hogy a tervezetet memorandumba foglalva azt az 
egyházkerületi közgyűlés tartama alatt küldöttséggel ter-
jessze a vallás és közokt. miniszter elé. 

Részemről a tervet erre alkalmasnak s célravezető-
nek nem tartom, valamint azt sem helyeselhetem, hogy 
ez egyházmegye, felsőbb hatóságai (Egyházkerület és egye-
temes konvent) mellőzésével, közvetlenül folyamodik a 
politikai hatósághoz. De azt meg nem akadályozhatjuk, 
mert kérni mindenkinek szabad, s remélni mindent lehet. 

Egyébiránt az egyházi adó s lelkészi javadalmak 
fontos és életbe vágó kérdéseit Egyházkerületi értekezle-
tünk s valószínűleg jelen közgyűlésünk is tárgyalni fogja 
s határozni fog benne. 

A lelkészi javadalmak s azok állami segélye kér-
désével kapcsolatban kötelességemnek tartom egy saját 
kezdeményemről is számot adni, a mely nem az általános 
lelkész javadalmi segélyezésről, hanem annak csak egy 
részletéről szól s a melyet az egyházmegyéknek is tár-
gyalása alá bocsátottam. 

Arra az alapra állottam, melyből a vallás-és közokt. 
miniszter is kiindult, melyre az egyetemes konvent is a 
maga számítását a lel kész javadalmak segélyezése iránt 
alapította. Ez pedig a 800 frton, mint meghatározott lel-
készfizetési minimumon alul levő javadalmaknak egye-
lőre három év alatt 600 frtra, tíz év alatt pedig 800 frtra 
államsegélylyel kiegészítése.« 

Azután felemlítvén a jelentés azt a lelkiismeretes 
gondozást, a melyet az egyházmegyék a népiskolai okta-
tás tekintetében tanúsítanak, megemlékezett az általánosan 
érzett tanítószükségről is. 

Örvendetes dolog a jelentés szerint az, hogy az 
egyházi élet általában évről-évre élénkebb lesz, különösen 
a fővárosban, a hol az egyház a hívek lelki szükségleté-
vel — annak kielégítését tekintve — nem is tud lépést 
tartani, ünnepnapokon — dacára annak, hogy most épült 
a Zuglóban és Budán új templom — a budapesti tem-
plomok nem képesek a híveket befogadni, az Erzsébet-
körúti és Hold-utcai imaházban pedig sokszor annyian 
kiszorulnak a teremből, hogy olykor az ajtókat sem lehet 
betenni. Ez sokszorosan örvendetes jelenség különösen 
most, a midőn a pápistaság nagy erővel igyekszik a refor-
mált anyaszentegyházat megingatni. De ily örvendetes 
jelenségekkel nemcsak Budapesten találkozunk, hanem 
másutt is. így Ó-Budán, a hol az egyházi élet szintén igen 
szép fejlődésnek indult, azután Újpesten, Jász-Kiséren és 
Rákos-Palotán, a hol az egyház az esketési stóla elma-
radásáért kárpótlást ad a lelkésznek, Kis-Szentmiklóson 
Rákos-Csabán, Óesán stb. Különösen felemlítendő e tekin-
tetben a czeglédi gyülekezet, a mely fényes, az egész 
protestáns egyház egyik legszebb templomát most reno-
váltatta teljesen és nagy költséggel. 

Majd megemlékezvén s mély megilletődéssel az egy-
házkerület évi halottairól, a terjedelmes rendkívül kimerítő 
jelentés véget ért. 

A püspöki jelentés felolvasása után Ádám András 
kúriai biró emelt szót. Szükségesnek tartaná, hogy a 
leányegyházak anyásításának kérdése, illetve tervezet vétes-
sék beható tárgyalás alá s indítványozza, hogy bizottság 
küldessék ki e végből. A mi el is fogadtatott. 

A papi vizsgálatról szóló jelentés kapcsán (a jelen-
tést a mult számban már közöltük. Szerk.) Makláry 
Károly lelkészjelöltnek, ki a rendes képesítő vizsgálatról 
igazolt betegsége miatt lemaradt, Szőts F. igazgató indít-
ványára endegély adatott arra, hogy a gyűlés folyamára 
kápláni vizsgálatot tehet. 

Majd Bocsor Lajos, Kovács Kálmán és Szánthó Géza 
I. képesítő vizsgát tett ifjak megjelentek a gyűlés szine 
előtt s Szász Károly püspök úr ünnepélyesen kibocsátotta 
és az egyházkerület nevében felhatalmazta Őket minden 
lelkészi teendők végzésére. 

A lelkészavatásra jelentkezett 9 lelkész, illetve hit-
oktató közül hét lelkésznek, névszerint Kardi Béla kopácsi, 
Tóth Bertalan tószegi, Bárdy Pál hévízgyörki, Dömötör 
Lajos n.-pali, Szabó Sándor üllői, Módra Imre n. és 
Máthé Elek d.-vecsei lelkészeknek a felavatását elrendelte. 
Egy fogházi lelkész s egy véglegesített hitoktató felavatása 
függőben hagyatott. 

A közgyűlés második napján a lelkészavatásról be-
terjesztett jelentés tudomásul vétetele után a miniszteri, 
rendeletekre került a sor, melyeket Karkas József theol. 
tanár referált. 

Ezek közül külön intézkedést vont maga után a 
vallás- és közokt. miniszter ama rendelete, mely tekintet-
tel a nagy tanítószükségre, megengedi, hogy óvónők is 
alkalmaztassanak népiskolai tanítónőkül, de megszabja, 
hogy az ilyenek két év lefolyása alatt tanítónői oklevelet 
kötelesek szerezni. — A kerület elrendeli, hogy a rendelet 
közöltessék a gyülekezetekkel, de a népiskolai bizottság 
javaslatára kiadta a rendeletet az egyházkerületi tanító-
képesítő bizottságnak, hogy ez szabályrendeletet alkosson 
arra nézve, hogy a kisdedóvónők mily módozatok szerint 
tehessenek tanítónői vizsgálatot. 

Azután felolvastatott Zsigmond Sándor esperes, 
tiszántúli egyházkerületi főjegyző levele, mely aláírási 
ívvel kapcsolatban kéri a közgyűlést, hogy járuljon hozzá 
amaz alapítványhoz, mely Tóth. Sámuel volt főjegyző 
emlékének megörökítését célozza. A közgyűlés az alapít-
vány létesítését tekintettel Tóth Sámuel főjegyző önfelál-
dozó és buzgó munkásságára s különösen, hogy ő nem 
csupán a tiszántúli ref. egyházkerületnek, de az egész 
egyetemes magyar ref. egyháznak kiváló tagja, nagyon 
méltányosnak találta és az arra való gyűjtést elha-
tározta. 

Azt a tervezetet, mely a leányegyházak anyásításá-
nak módját célozza, egy hat tagú bizottságnak adták ki, 
melynek tagjai: Teleki József gr., Karap Ferenc, Vécsei 
Tamás, Szüády Áron, Koncz Imre és Adám András 
esperes. 

Ezek után következtek a főiskolai szakbizottságok 
jelentései. 

Ezek közül első sorban Kovács Pál dr. a kecske-
méti jogakadémia igazgatója referált a jogakadémia igaz-
gató-tanácsa által készített szabály tervezetről, melyben az 
akadémia eddigi szervezeti, tanulmányi, vizsgálati, rend-
tartási és fegyelmi szabályain lényeges módosításokat esz-
közölt. Hosszabb vita után a közgyűlés a szabálytervezetet 
néhány változtatással elfogadta. 

A theologiai választmány jelentését Szőts Farkas 
a budapesti theologiai akadémia igazgatója adta elő, 
melyben az intézetre vonatkozó statisztikai adatok felsoro-
lása után először is azt említi fel, hogy mily rendkívül 



keresett a theologiai bennlakás az egyetemi hallgatók 
részéről, de a theologusok számának megszaporodása miatt 
most már kevés vétethetett fel. Majd lendületes szavakkal 
emlékezett meg Borsos Szabó Mihály és neje Bóka Pap 
Erzsébet síremlékének leleplezéséről, mely Kecskeméten 
október 3-án történt meg sikerült ünnepély kíséretében. 
Ezt tudomásul vévén, elfogadta a közgyűlés a választmány 
által tett azon propositiőt, hogy Lénárd Ede IV. éves 
theologus — a ki az iránt folyamodott a theol. tanári 
karhoz, hogy vétessék fel magántanulónak a theologiára 
— csak nyilvános rendes hallgatónak vétessék fel. Elfo-
gadta továbbá a közgyűlés a választmány ama javasla-
tát, hogy Vásárhelyi József dr. okleveles lelkész és Bibe-
rauer Richárd számára, kik Edinburgban kívánják folytatni 
theologiai tanulmányaikat, továbbá Korács Kálmán segéd-
lelkésznek, ki Utrechtben tanul, 100—100 frt útiköltség 
szavaztassék meg. Tudomásul vette azon intézkedést, hogy 
Krausz Gusztáv, fővárosi zene-és énektanárt.ki budapesti ref. 
orgonista kántornak is alkalmaztatott, az akadémia ének-
tanárává választotta meg a választmány. 

A theologiai konviktus költségvetésének jóváha-
gyása után elfogadta a közgyűlés a választmány ama 
javaslatát, hogy Hamar István h. tanár rendes tanárrá 
választassék meg a theologiai akadémiára. Ez egyhangúlag 
közfelkiáltással meg is történt. 

Nagyobb vitára adott alkalmat a theologiai választ-
mány jelentésének ama pontja, mely az intézet könyvtá-
rából, az u. n. Ráday-hőnyiárról szólott. 

A választmány ugyanis a budapesti ref. főgimná-
zium kérésére azt javasolja, hogy engedjen át a theol. 
akadémia a gimnáziumnak ama könyvek közül, melyeket 
könnyebben nélkülözhet, vagy három ezer darabot, de oly 
módozat szerint, hogy az átadás csak használatra és a 
tulajdonjog fentartásával leltár szerint történjék. BaVagi 
Aladár dr. ezt elvileg bár nem ellenzi, de szerinte mégis 
helyesebb volna, ha ez a nagybecsű könyvtár közhaszná-
latra adatnék. Indítványozza tehát, hogy mivel most a 
főváros úgyis nagy fővárosi könyvtárat akar létesíteni, 
engedjen át az egyházkerület egy részt ebből a könyv-
tárból, mint depositumot, természetesen az alapítványi 
jelleg megőrizése mellett a fővárosnak, a hol lehetne 
azután külön helyiséget és jó kezelést biztosítani számára. 
A közgyűlés a fővárosnak való átadást nem helyesli, de 
a gimnázium kérelmét a választmány javaslata értelmé-
ben elfogadja, csakhogy Szilády Áron hosszabb beszéde 
után még azzal toldotta meg a választmány javaslatát, 
hogy gondoskodni kell arról, hogy a könyvtár használ-
hatóbbá és hozzáférhetőbbé tétessék s e célból egy bizott-
ságot nevezett ki kebeléből, megbízván azzal, hogy ké-
szítsen a jövő közgyűlésre javaslatot e tekintetben. 

E bizottság tagjaiul megválasztattak Szász Károly 
püspök elnöklete alatt Batlayi Aladár dr., Szilády Áron, 
Vécsey Tamás, Petri Elek és Földváry László. 

Majd elintézvén a közgyűlés a köz alapi segély kér-
vényeket. melyeket Lévay Lajos jegyző terjesztett elő, el-
nök a második napi ülést 1 órakor bezárta. 

A harmadik napi ülésen a napirend első pontja 
volt a középiskolai bizottság jelentése, melyet Kdön a 
Mihály, a kecskeméti gimnázium igazgatója terjesztett elő. 

Az egyházkerület gimnáziumainak egész helyzetéről 
hű képet nvujtó jelentésben örömmel konstatálja előadó, 
hogy az egyházkerület gimnáziumaiban, nevezetesen a 
budapesti, halasi, kecskeméti, nagykörösi, kun-szent-miklósi 
és gyönki gimnáziumokban a tanári törzsfizetést, a lak-
béreket és korpótlékokat az államsegély igénybevételével 
végre-valahára korszerüleg lehetett rendezni; hogy a tan-
erők mindenütt megszaporíüattak; hogy az iskolai helyi-

ségek a kor követelménveinek megfelelőleg vagy már fel-
építtettek, vagy tervbe vétetett a felépíttetésök. Kedvezők-
nek jelentette ki a tanulmányi s erkölcsi viszonyokat is, 
csupán a helyettes tanárok nagyszáma feltűnő. A hossza-
san tárgyalt államsegélyi ügyek után jelentést tett az 
igazgató az újonnan tett alapítványokról is, melyek 
száma jelentékenyen gyarapodott a mult esztendőben is. 
E terjedelmes és minden tekintetben felvilágosítást nyújtó 
jelentés töltötte be a közgyűlés legnagyobb részét, miért 
a gyűlés az egyházkerület méltánylását és köszönetét fe-
jezte ki az előadónak. 

Ezek után a közgyűlés a középiskolai tanárok és 
igazgatók esküformáját állapította meg. 

A napirend során Báthori Dániel a népiskolai tan-
ügyi bizottság jelentését terjesztette elő, behatóan foglal-
kozva a népiskolákkal és azok ügyeivel. A népiskolai 
ügy országos baját, a tanító-szükséget egyházkerületünk 
is sajnosan érezi, jóllehet a gyülekezetek részint önerejük-
ből, részint az állam segítségével a tanítói fizetéseket a 
törvényes minimumra mindenütt fölemelték. E jelentés 
előterjesztése közben a solti egyházmegye javaslatára elha-
tározta a közgyűlés, hogy a szeremlei egyháznál öt évre 
a harmadik tanítói állást megszünteti. A jelentés szerint 
az iskolás gyermekek száma az általános adatokhoz viszo-
nyúvá — rendkívül kevés. Okát, vagy okait erkölcsi, pol 
gári, avagy politikai körülményben, vagy körülményekben 
sejtik; de leginkább azon szomorú jelenségben, hogy sok 
helyen elharapódzott a magzatelhajtás rettentő bűne, mely-
nek megakadályozása a mennyire kényes, épen oly mér-
tékben csaknem lehetetlen is. Ám azért Ádám András 
kúriai bíró, Degenfeld Lajos gróf, Bilcsay Sándor nyoma-
tékos fölszólalásai után kimondotta a közgyűlés, hogy az 
ekklézsiákban az illető esperesek mutassák ki a jövő évi 
közgyűlésig a legteljesebb statisztikai adatokat s a szomorú 
jelenség valódi okát is próbálják meg tapintatosan megál-
lapítani. 

Ülés végén titkos szavazással megválasztattak az 
egyházkerület konventi képviselői. Megválasztattak egyházi 
részről: Szilády Áron, Baksay Sándor és Kovács Albert 
rendes, Ádám Kálmán és Bocsor Lajos póttagoknak; 
világi részről pedig rendes tagok lettek: Szilágyi Dezső 
képviselőházi elnök, Szilassy Aladár és Karap Ferencz; 
póttagok: Ádám András és Vécsey Tamás dr. 

Délután az irodalmi és misszió-bizottság s a számszék 
tartott gyűlést. 

IRODALOM. 

** A protestáns lelkész feladata a mai viszo-
nyok között címmel érdekes és időszerű munkára hirdet 
előfizetést Szuhay Benedek kápolnai lelkész, lapunk buzgó 
munkatársa, kinek tanulságos és figyelemre méltó mun-
káját kéziratban is láttuk s azért melegen ajánljuk olvasóink 
buzgó támogatásába. Előfizetési felhívása így hangzik: A 
felső-borsodi ev. ref. egyházmegye lelkészi értekezleti köz-
gyűlése nemcsak jutalomra, de kinyomatásra is érdemes-
nek találta azon munkálatot, melynek megjelenése »Elő-
fizetési felhívásra« kérem föl prot. egyházegyetemünk 
lelkészi, tanári és tanítói karát, a segéd-lelkészek és hit-
tanhallgatok ifjúságát és mindazon világi férfiainkat, kik 
lépten-nyomon kifejezést adnak azon gondolataiknak, hogy 
»A prot; tölkész feladata a mai megváltozott viszonyok 
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között, az egyházi közigazgatás, de különösen a Cura 
pastoraíis terén« mai napság lényegesen megváltozott. 
E magasztos feladatokat tárgyalja ev. alapon ez egyház-
társadalmi értekezés — felmutatván Kálvint a genfi egyház 
község élén egyházalkotmányával, lelki gondozásával — 
felmutatván a jelen elszomorító képét az egyházi és val-
láserkölcsi élet hanyatlásának valódi okaival, hogy a prot. 
lelkész'Teladatát, munkakörét egész teljességében a maga 
éltető és fentartó erőivel együtt részletesen tárgyalhassa. 
Ma napság, az egyházpotitikai törvények életbeléptetése 
óta, annyi sokat beszélünk, tervezgetünk a prot. lelkész 
feladatáról, annyira érezzük e kérdés fontosságát édes 
mindnyájan, hogy talán nem lesz felesleg oly könyvet 
adni tájékozásul, különösen megvitatás tárgyul a lelkészi 
kar és ifjabb nemzedék kezébe, mely lehetőleg tömören 
előadja a feladatok összeségét, hogy vállvetett közremű-
ködéssel újból győzedelmeskedjék a sivár és anyagi világ 
lelkén az evangéliomi világosság, hogy a protestantizmus 
győzedelmesen megharcolhassa azon harcot, melynek dia-
dala egyértelmű lesz: anyaszentegyházunk diadalával! 
Vajha úgy lenne! Ezzel azonban nem általom magam! 
Ez igénytelen dolgozat evangéliomi alapon állva feltárja 
ugyan a sebeket, orvosságot is rendel a nagy betegnek; 
de kérdés: minő véleménynyel fogadtatik s a más néze-
tűek nem dobják-e a kárhoztatás kövét e munkálatra, 
mely nem akar semmi egyéb lenni, mint pásztortűz a 
hideg, őszi éjszakában. Fölkérem azért első sorban nagy-
tiszteletű Esperes urat, hogy egyházmegyéjében méltóztas-
sék e felhívást körlevél alakjában közölni s kérem lelkész-
társaimat, szíveskedjenek tömeges és jóakaratú pártfogá-
sukkal e mű megjelenését lehetővé tenni. A 6—7 ívre 
terjedő könyv október 25-én jelenik meg. Ara csak egy 
korona lesz, hogy lehetőleg minél többen megszerezhes-
sék. Az előfizetési pénzek hozzám Kápolnára (u p. Sajó-
Szentpéter, Borsodmegye) egyházmegyénkint, vagy külön-
külön küldendők. A szétküldés legkésőbb 1898. január 
1. napjáig fog eszközöltetni utánvéttel. Hódoló tisztelettel 
maradtam Kápolnán, 1897. október 1. Szukán Benedek, 
ref. lelkész. 1126. sz. 1897. Az itt hirdetett művet, mint 
a melynek aktuális jelentéségéről és sok tekintetben tanul-
ságos, figyelemreméltó tarfalmáról személyesen is meggyő-
ződtem, jó lélekkel ajánlhatom a t. lelkészi kar s általában 
hitsorsosaink becses pártfogásába. Atyafiúi szeretettel: 
Miskolcz, 1897. október 10. Kun Bertalan, tiszáninneni 
ev. ref. püspök. 

** »Az 1848/49 iki Magyar Szabadságharc tör-
ténete* című illusztrált munkából most jelent meg a 
91-ilc füzet, melyben Gracza György a tizenhárom vértanú 
kivégzését mondja el igen érdekesen, számos új adat fel-
használásával. A füzet képei is becsesek, s a több olyan, 
a mely eddigelé sehol sem jelent meg. A képek ezek: 
Lázár Vilmos köszöntő-levele. Prohászka Ferenc Arad-
város 1849-iki levéltárosához. Darab Kiss Ernő ingéből, 
melyet a kivégzés alkalmával viselt. A selyemkendő, a 
melylyel Lázár Vilmos szemét bekötötték az agyonlövetés 
alkalmával. A kilenc honvédtábornok kivégzése Aradon 

1849. október 6-án. Vécsey tábornok megcsókolja a kivég-
zett Damjanich kezét. Gr. Vécsey Karoly tábornok feszü-
letje. a melyet a kivégzés alkalmával a kezében tartott. 
A kivégzés után. Lenkey János honvédtábornok síremléke 
az aradi temetőben. Haynau aláírása. A díszes munka a 
Lampel-féle cég kiadása. 

** A Szalay-Baróti-féle »Magyar Nemzet Törté-
netének* a Lampel R. kiadásában a hetvenegyedik füze-
tét kaptuk. Ebben a hétéves háború bezárta után a Mária 
Terézia uralkodása alatti belviszonyoknak fölötte érdekes 
s nagyrészt új világításban feltüntetett leírását olvassuk 
és pedig már József főherceg társ. uralkodónak Magyar-
országra oly káros germanizáló s alkotmánytbontó törek-
véseink a hatása alatt. E korszak valóban egyik legneve-
zetesebb Magyarország történetében, és szerzők tüzetes 
és beható előadásában kétszeresen érdekessé válik az 
olvasó előtt. Külön műmellékletkép kaptuk I. Ferenc 
császár és királynak igen szép arcképét, a szövegben 
pedig következő képekkel találkozunk: Laudon Ernő Ge-
deon báró tábornok, Eszterházy Antal gróf, Szent István-
rend kis és nagy keresztje. A Szent István-rend nagy-
keresztjének csillaga. A Szent István-rend alapításának 
emlékére vert érem, József és Lipót főhercegek, II. József, 
Albert, szász-tescheni herceg. Magyarország kormányzója, 
Mária Krisztina főhercegnő, Magyar nemes testőr díszru-
hában, Mária Terézia özvegy korában. 

** Krisztus minden mindenekben cím alatt 
Mindszenti Imre sajó-kazai ev. ref. lelkész alkalmi és 
közönséges egyházi beszédeinek Il-ik kötetére előfizetést 
hirdet. Erre felbátorítva érzi magát azon kedvező fogad-
tatás által, melyben egyházi beszédeinek 1895-ben meg-
jelent I-ső kötete részesült. E második kötet az elsőnek 
nyomában jár, hasonló szellemű, hasonló tartalmú és ter-
jedelmű. Az eredeti beszédek mellett ebben is lesznek 
idegen szerzők után átdolgozottak. A kötet előfizetési ára, 
1 frt 20 kr. Megjelenési ideje 1898. január hónapja. Meg-
rendelések a szerzőhöz Sajó-Kazára küldendők. 

** Nagy Imre költeményei. Második teljesebb 
kiadás. Életrajzzal és jegyzetekkel ellátta Szeremley Barna. 
Ára 1 frt 20 kr. Kisújszállás 1897. 185 1. E század első 
tizedeiben (1817—1840) élt s korán elhalt ifjú költőnek 
műveit a leggondosabb és kimerítőbb jegyzetekkel kisérve 
adta ki Szeremley Barna, a kisújszállási ev. ref. főgimn. derék 
s képzett tanára, ki a költemények előtt Nagy Imre élet-
rajzát is adja, lelkiismeretes utánjárással mindent felkutatva, 
a mit csak a költőre vonatkozólag szétszórtan talált: A 
róla megjelent kritikákat is közli, e mellett saját elfogu-
latlan észrevételeivel bővíti. Mindent összevéve a könyv 
Nagy Imre müveinek a lehető legteljesebb és leggondosabb 
kritikai kiadása, habár az ellen a szerény kiadó tiltakozik 
is. Nagy Imre, a kit a hires debreceni Péczely József 
inspinált versek írására, valóban megérdemli a vele való 
tüzetesebb foglalkozást. Ha oly ifjan el nem hal, egyike 
lesz hazánk elsőrangú költőinek, így is halhatatlan műve-
ket teremtett, minők a Kisfaludy-Társaság által koszorúzott 
Árpádja és Hattyúdala. A debreceni kollégiumnak több 



jeles író-tanítvány, közelébb a nagy Csokonai mellett min-
denkor méltó dicsekedése. A genialis ifjú-költő Debrecen-
ben találta meg nyugvó helyét is. Szép lelkének hátra-
hagyott darabjait lehetetlen a korai veszte feletti mély 
fájdalommal nem olvasnunk. (J). 

E G Y H Á Z . 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése október 
26-án vette kezdetét Debrecenben. Az első napi ülést 
csaknem egészen a főjegyzőválasztásnak nagy vehemen-
tiával tárgyalt elbírálása foglalta le, mely három órai vita 
után azzal végződött, hogy a közgyűlés 58 szavazattal 
22 ellenében a szavazatbontó bizottság revideált jelen-
tését elfogadta és így Zsigmond Sándor h.-szoboszlói lel-
készt és esperest 366 szavazattal megválasztott főjegyző-
nek jelentette ki Dicsőíi Józseffel szemben, a ki 362 sza-
vazatot kapott. Ugyancsak az első napi ülésben a köz-
gyűlés Kiss Áron indítványára hódoló fölirattal üdvözölte 
király ő felségét, ki megdicsőítette a nemzet nagyjait. 

Lelkészavatás tartatott e hó 24-én Budapesten a 
Kálvin-téri templomban a dunamelléki ref. egyházkerület 
által. A zsúfolásig megtelt templomban Gergely Antal 
budapesti gvűjtő-fogházi lelkész tartotta az alkalmi prédi-
kációt I. Pét. 5: 1—14 versei alapján. A kitűnő kidolgozású 
és hatalmas szónoki erővel előadott beszéd nagy hatást 
tett a fényes gyülekezetre és nagy számban megjelent 
papságra, mely valódi lelki örömmel hallgatta a fiatal 
lelkész remek szónoklatát. A lelkészavatást Szász Károly 
püspök végezte az esperesi kar közreműködésével, előzőleg 
hatalmas beszédet intézve a felavatandóhoz. A megható 
szertartás részei voltak: beszéd, a három kérdés, az eskü-
tétel, a kézrátétel, a kibocsátás, kézfogás és megáldó 
imádság. Az ünnepély hatását a theologusok énekkara 
Krausz Gusztáv újonnan választott énektanár vezetése 
alatt megható énekekkel fokozta. 

A szeremlei ev. ref. egyház f. hó 17-én ünne-
pelte meg templomának 100 éves jubileumát. Az egyházi 
beszédet Ádám József lelkész tartotta, I. Kir. VIII: 54. 
és 59. verse alapján, utána Ádám Imre s.lelkész felol-
vasta a falu és egyház történetét, az iskolás gyermekek 
énekkara is szerepelt. A szomszéd egyházak képviselői is 
megjelentek, Baky István csanádi, Széles Áron bajai, Kúr 
Kálmán bátai lelkészek vezetése alatt, este 50 terítékű 
társas vacsora volt. 

Ref. templomok Debrecenben. A kálvinista Róma 
híres nagytemplomát a nyáron kijavították s november 
7-ikén adják át ismét a használatnak. Ez alkalommal 
ünnepélyes isteni tiszteletet tartanak, melyen Dicsöfy József 
szónokul. A nagytemplom renovált mivoltában még im-
pozansabb benyomást tesz a szemlélőre és látván e puri-
tán egyszerűségében is fenségesen ható épületet a reform, 
ember szinte emelkedni érzi keblét. Különben a templomot 
most kívül-belől ízlésesen befestették, belső padozatát 
keramitlapokkal láttak el, a kívül körülte lévő emelt tért 

pedig aszfalttal öntötték be és kövekkel szegélyezték. A 
javítás több mint 24 ezer forintba került. Bizony csinos 
összeg, melyből akár egy új templomot is lehetne építeni! 
Egyébként egy új, ötödik templomépítés is napirenden 
van most Debrecenben. Ennek alapját a nyolcvanas évek 
elején Vecsey Imre és neje adományai vetették meg, me-
lyek most már odáig nőttek, hogy illetékes körökben a 
legkomolyabban tárgyalhatják a közel jövőben felépítendő 
templom ügyét. Egyszerű külsejtí, középnagyságú templomot 
óhajtanak építeni egyelőre torony nélkül a Csapó város-
részen -a város által e célra már biztosított helyen. (</.) 

Az egyházi birtok Magyarországon az ország 
összes területének 4'9G%~ ra vagyis 2.403,332 holdra men-
nek. Ez a terület az egyes felekezetek szerint következő-
leg oszlik meg: 

Felekezeté kat. hold 0 / lo 
római katholikus . . . . 1.674,849 7410 
görög katholikus . . . . 281,980 1240 
görög keleti . . . . . 95,394 4 2 1 
református . . . . . , 146,005 6-46 
ágostai 50,062 2 21 
unitárius . . . . . . 10,600 0-47 
zsidó 1,383 0-06 

Összesen: 2.260,344 10000 
Legnagyobb egyházi birtokos a vallási és tanulmányi alap 
221,668 holddal; ezt követi a nagyváradi római kathol. 
püspökség 187,393 holddal; a nagyváradi gör. katholikus 
püspökség 139,675 holddal; az egri káptalan 116,138 
holddal; az esztergomi érsekség 95,983 holddal; a ka-
locsai érsekség 87,433 holddal; a veszprémi püspök-
ség 65,618 holddal stb. A római katholikus káptalanok 
birtoka összesen 494,439 hold, a szerzeteseké 145,225 
hold, az apátságok és prépostságoké 148,323 hold. — Ez 
a statisztika is mutatja, hogy mily égrekiáltó aránytalan-
ságok és fonákságok vannak még Magyarországon az 
egyházaknak az államhoz való viszonyában. A vallási és 
tanulmányi alap tulajdonjoga tisztázásra vár, az 1848-ik 
évi XX. t.-c. végrehajtása félszázad óta késik, a kilenc-
millió kétféle katholikusságnak 88'5°/0 egyházi vagyona 
van (s majdnem mind állami eredetű), a négymillió pro-
testánsnak saját szerzésű vagyona mindösssze csak 9'14%-ra 
megy. Itt volna igazán szükség törvényhozási intézke-
désre, itt kelne el a — revízió! 

A siklósvidéki egyházi értekezlet köréből. 
nagytiszteletü szerkesztő úr becses lapja f. évi 16. számá-
ban a »Siklós vidéki egyházi értekezlet* 1897. március 
26-án tartott ülésének fontosabb mozzanatairól, határoza-
tairól és megállapodásairól egy általam beküldött — s 
később nagy port vert — tudósítás jelent meg. Erre a 
21." számban Szűcs Sándor értekezleti jegyző úrnak 
tudosításom hü és igaz voltát dementáló közleménye 
látott napvilágot. Én ezek folytán a 24. számban arra 
kértem a n. é. olvasó közönséget, hogy ítéletét függeszsze 
fel addig, míg az újabban tartandó értekezlet elé kerül 
a jegyző úr jegyzőkönyve. Most már módomban van ez 
ominozus ügyet kötelességszerűleg tisztázni, s a tudosí-
tásom hitelességét megtámadó közleményt a maga érté-
kére szállítani. Az újabb értekezlet még ugyan nem 



tartatott meg, de az értekezleti jegyzőkönyv beterjeszte-
tett az egyházmegyei közgyűlés elé. E jegyzőkönyvre 
vonatkozólag a f.-baranyai egyházmegye f. évi augusztus 
25-én tartott gyűlése, nyomtatásban is megjelent jegyző-
könyvének 51. száma alatt a következők olvashatók: 
»51. A kebelbeli lelkészi értekezletek tudomásvétel és 
indítványaik felett határozat-hozatal céljából beterjesztik 
jegyzőkönyveiket. I. A siklósvidéki lelkészi értekezlet beter-
jeszti kétrendbeli jegyzőkönyvét . . . A második jegyző-
könyv szerint, mely fefvétetett Siklóson 1897. március 
26-án . . . . e jegyzőkönyv 7. pontjában tekintettel a 
filloxera pusztítására, mely népünknek csaknem kizáróla-
gos jövedelmét képező szőlőhegyeinket tönkre tette, s 
a számban, erőben, vagyonban megfogyatkozott híveket 
az egyházi és egyéb terhek viselésére képtelenné tette, 
mit igazol a felekezetnélküliek számának folytonos szapo-
rodása: Domby Vince indítványára felkérendőnek mondja 
ki az értekezlet az egyházmegyei közgyűlést, 1. Az egyhá-
zak csoportosításának nemcsak elvben, hanem esetről 
esetre a gyakorlatban múlhatatlan keresztülvitelére. 2. Az 
1848. évi XX-ik t.-cz. 3-ik §-ának életbeléptetése. 3. A 
vallásügyi törvények revisiójának a magas kormánynál 
keresztülvitelére, sürgetésére . . . jegyzette Aracs Gyula 
e. m. aljegyző« Ugyancsak ez egyházmegyei jegyzőkönyv 
65. száma alatt hozott egyházfegyelmi szabályok (e b-lap 
36. számában is olvashatók) nagyban és egészen ugyan-
azok, a miket tudósításomban a félekezetnélküliekké let-
tekkel szemben követendő eljárásra vonatkozólag, az 
értekezlet megállapodásaként közöltem. Ennyit a rectificatio 
végett! Nem állhatom meg, hogy Reformátusnak e becses 
lap 36. száma »Egyház« rovatában megjelent következő 
szavaira: »Sajnáljuk, hogy e fontos nehéz kérdéseket vitató 
egyházmegyei gyűlésről a napilapokból meríthetjük csak 
értesüléseinket« rövid megjegyzést ne tegyek. Ugyan kinek 
volna kedve tudósítást írni akkor, a mikor igazmondása, 
szavahihetősége oly méltatlan és alaptalan támadásoknak 
lehet kitéve, mint a minőben az én szerény tudósításom-
nak is volt szerencséje részesülni?! Jelen soraim közlését 
kérve, vagyok nagytiszteletü szerkeztő úrnak, Kórós, 1897. 
október 17., mély tisztelője Nagy Imre, ref. lelkész. 

A dunamelléki egyházkerület egyházi értekez-
lete október 25-én Budapesten a ref. főgimnázium dísz-
termében tartatott meg nagy és díszes közönség jelenlé-
tében. Az értekezlet lefolyásáról jövő számunkban részletes 
tudósítást közlünk, most röviden csak a következőket 
jegyezzük meg. A tanácskozásokat Baksay Sándor solti 
esperes, az értekezlet másodelnöke vezette. A közönség 
szép éneklése után (Jövel Szentlélek Úristen) Szász Károly 
püspök úr mondott erőteljes imádságot és Baksay Sándor 
rövid megnyitó beszédet, melyek után Szöts Farkas theol. 
igazgató tartotta meg titkári jelentését. Ezután a felolva-
sások következtek, még pedig első sorban Szilassy Aladár 
gondnok és értekezleti elnök magvas felolvasása, melyben 
egyházfentartásunk bajairól és gyógyszereiről értekezett. 
A tetszéssel fogadott felolvasás után eszmecsere követke-
zett. Majd Haypál Benő olvasta fel szépen irott tanulmá-
nyát, mely a presbyteriumok valláserkölcsi munkásságáról 
és különösen az egyházi fegyelem visszaállításáról szólott. 
Ezt szintén eszmecsere követte, mely után általános tiszt-
újítás következett, melynek során az eddigi tisztikar és 
a választmány — ez utóbbi néhány új taggal kiegészítve 
— újból megválasztatott. A felolvasások és felszólalások 

kinyomatására vonatkozó indítvány elfogadása után az 
értekezlet a közönség éneke és Baksay Sándor kenetes 
imádsága után véget ért. Az értekezleten jelen volt Antal 
Gábor dunántúli püspök is. 

I S K O L A . 

A protekció ellen a vallás és közoktatási miniszter 
f. évi szeptember hő 15-ről és 3460. eln. számmal kel-
tezve, következő rendeletet adott ki: 

Az utóbbi időben számos esetben tapasztaltam, hogy 
egyes tisztviselők (tanárok, tanítók) előmenetelüket nem 
szerzett érdemeikre, hanem különböző közpályán működő 
egyének pártolására vélik alapíthatni s ily módon igye-
keznek soron kívüli előmenetelben részesülni. 

Ezen eljárás egyrészt a kinevezést eszközlő ható-
ságra nézve fölötte sértő, a mennyiben annak igazságos 
eljárása iránt kételyből látszik származni és azt a látszatot 
kelti, mintha a jelzett hatóságot az előléptetések eszköz-
lésénél nem a tisztviselők érdemességére való tekintet, 
hanem külső befolyások vezérelnék. 

Másrészt azonban ily külső pártolásnak igénybe-
vétele teljesen felesleges az esetben, ha az illető tiszt-
viselő képességével és szorgalmával az igényelt előlépte-
tésre valósággal rászolgált, mert kinevezéseknél amúgy is 
csak az érdemesség képezi a döntő mozzanatot; ellen-
esetben pedig, mint nem a szerzett érdemekre, hanem 
pártfogásra alapított és az érdemesebb kartársak jogos 
érdekeit sértő törekvés, feltétlenül elítélendő. 

A midőn tehát kijelentem, hogy az ilyetén eljárást 
egyáltalán nem helyeselhettem, egyszersmind figyelmezte-
tem az érdekelteket, hogy az efféle törekvésektől jövőre 
saját jól felfogott érdekükben tartózkodjanak, mert az 
ilyen eljárás csak arra lévén alkalmas, hogy az illetőnek 
érdemessége iránt kételyeket támaszszon, az érdekeltek-
nek természetszerűleg nem előnyére, hanem csakis hátrá-
nyára lehet. 

Erről a főigazgatóságot tudomás és további eljárás 
végett, értesítem. Wlassics Gyula s. k. 

A »Háromfalusi Tanítói Kör« gyűlése az 1897-ik 
év október hó 26-án d. e. Fürkereczen, az iskola termé-
ben tartatott meg. Jelen volt nyolc állami tanító, négy 
tanítónő és két pártoló tag. A tanítói körgyűlés első 
tárgyát Pajor Mihály tanító gyakorlati tanítása képezte, 
ki a lak-telek, község, szántó-rétföld és vármegye határait 
ismertette meg tanítványaival. A gyakorlati tanítást a jelen 
voltak véleménye és bírálata követte, mely tanítás egyéb-
ként sikerültnek nyilváníttatott. A közelebb mult két tanítói 
körgyűlés -jegyzőkönyve felolvastatván: mind a kettőnek 
tárgyai észrevétel nélkül jóvá hagyattak. »Az iskolai rend 
és fegyelem« című tételről Tóth András tanító alaposan 
kidolgozott és köztetszésben részesült értekezést olvasott 
fel. Ezt követte Máthé Olga tanítónő nagy gonddal elké-
szített és jól sikerült felolvasása ezen tételről: »Az oktatás 



járjon karöltve a neveléssel«. Az új számoló gép tüzetes 
megismertetése a jövő gyűlésen Ganovszky Etelka tanitó-
nőre bízatott. Az 1898-ik évi március 15-ike ötven éves 
évfordulati ünnepén Bartha Károly elnök tart szónoklatot 
ezen tárgyról: »Emlékhangok 1848-ból«. A legközelebbi 
köri gyűlés egyik tárgyát Kocsis János tanító által kidol-
gozandó ezen tétel fogja képezni: »Mik azon módok és 
eszközök, melyek által az iskolai erkölcsi nevelés előmoz-
dítható «. A körgyűlés bevégzése után Bartha Károly elnök 
e címen: »Ne halj meg!« egy igen kedélyderítő, humor-
ral telt, a társadalmi életből merített kis történetet olvasott 
fel, mely köztetszésben részesült. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek. Hamar István eddigi helyettes 
theologiai tanárt a dunamelleki egyházkerület közgyűlése 
az ó-testamentomi tudományok és mindkét biblica theolo-
gia rendes tanárává választotta a budapesti ref. theol. 
akadémián. E helyről is szivesen üdvözöljük az új kar-
társat. — Az abaúji ev. ref. egyházmegye esperesi állá-
sára 65 beadott szavazat közül 18 — 18 esett Révész Kál-
mán kassai és Kovács Béla szepsi-i lelkészekre, a többi 
szavazat megoszlott; a szavazatbontó bizottság szűkebb 
szavazást rendelt el a legtöbb szavazatot nyert két egyén 
között. — A vallás- és közoktatásügyi miniszter Becker 
Nándor Selmecbányái ág. h. ev. főgimnáziumi tanárt a 
fennálló szerződésből kifolyólag ugyanazon intézet rendes 
tanárává nevezte ki. — Halom Vince Nagyszokolyra vá-
lasztott lelkészt a dunamelléki közigazgatási biróság má-
sod fokúlag megerősítette állásában. — A nógrádi ág. h. 
ev. egyházmegye alesperesévé a gyülekezetek szavazatának 
túlnyomó nagy többségével Hörk János málnapataki 
lelkészt, az esperesség eddigi főjegyzőjét választották meg. 
— A tiszántúli egyházkerület konventi képviselői szintén 
újból választattak: Bendes tagok lettek Szabó János, Széli 
Kálmán, Sztremley Sámuel és Sass Béla lelkészi részről; 
Horthy István, gróf Tisza István, György Endre és Isaák 
Dezső világi részről; póttagok Zsigmond Sándor és Dávid-
házy János lelkészek, továbbá Lengyel Imre gondnok és 
Borsos Benő igazgató tanár. 

* Szép eredmény. K Tóth Kálmán, a jól ismert 
író, debreceni ispotályi lelkész ottani papságának 14 esz-
tendeje alatt a szegények temetkezési pénztárát 100 frtról 
3200 frtra szaporította, mely eredményteljes fáradozá-
sáért a presbyterium meleg köszönetet szavazott neki. (J.) 

* A reformáció évfordulóján, mely ez évben 
épen vasárnapra esik, országszerte ünnepélyes isteni tisz-
teletek tartatnak templomainkban. Ezenkívül fő- és közép-
iskoláinkban is, sőt egyes helyeken társadalmi ünnepélyek 
keretében is kegyeletes emlékezés tárgya a nagy esemény 
évfordulója. Vajha az ünnepélyeken a reformáció lelke: 
újult hitbuzgóság és tiszta evangéliumi erkölcsi erő lelke 
szállna mindnyájunkra! 

* Az öngyilkosok száma Európában évenként 
60,000-re rúg. Még egyszer ennyire tehető ama meghol-
taknak száma, a kikről kétséges, ha öngyilkosok-e. A 
60 ezer »kétségtelen« öngyilkos közül két ezer valóságos 
kis gyermek. Az öngyilkosság rendes inditó oka Európa 
északi országaiban az iszákosság. (Cs.) 

* Sajtóhibák kiigazítása. E lap 43-ik számának 
«A keresztyén szocializmus* című cikkében a 676. lap 
első hasábjának 38 — 39. soraiban e helyett: is elrendelte 
olvasandó : el is rendelte, a második hasáb 47, sorában 
e helyett: de a olvasandó: de mivel a ; a 677. lap első 
hasábjának 36. sorában e helyett: munkájuk olvasandó: 
munkások; a második hasáb 4. sorában ez után: útján 
olvasandó: megörökített jász-kun földbirtokokban. 

Szerkesztői üzenetek. 

B. I. úrnak S. Sz. Gy. A kéziratokat megkaptam, 
de közlésöket aktualisabb tárgyak miatt a következő szá-
mokra kellett halasztanom. 

Dr. Sz. M. úrnak E. Megjött a levél, meg a dolgo-
zat is. Ez utóbbira nem sokára sort kerítek. Pár nap 
múlva levelet is írok. 

S. Sz. J. úrnak D. Mindkét küldeményed megjött, 
de a tudósítás egy kis késedelemmel. Jövőre kellett hagy-
nom. Szives üdvözlet. 

R. A. úrnak A. K. Épen lapzáráskor kaptam az 
értekezleti elnöki megnyitót. Jövőre közlöm. Köszönet a 
figyelemért. 

P á l y á z a t . 

A brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegye köte-
lékébe tartozó Hosszúfalu-Fürészmezö ág. hitv. ev. egy-1 

házközség papi állomására pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 1-ször, lakás, melyhez két szoba, egy 

konyha, kamara, padlás és pince tartozik kerttel és mel-
léképületekkel; 2-szor, évi 600 frt készpénz; 3-szor, két 
darab, összesen 476 • - ö l területű szántó és két hold 
legelő haszonélvezete; 4-szer stólajövedelem. 

Megjegyeztetik, hogy a tiszai ág. hitv. ev. egyház-
kerület f. évi szeptember havában tartott közgyűlése, a 
melyhez ezen papi állomás ügye az egyházmegye által az 
alkotmány 319. §-a értelmében felterjesztetett: a lelkészi 
állomásnak az eddigi 800 frt minimumnál kevesebb díja-
zás mellett leendő betöltését engedélyezte. 

A pályázni óhajtók kellően felszerelt kérvényei f . évi 
november hó 25-ikének esti 6 órájáig alulírott fÖesperes-
hez küldendők be. 

Kelt Budapesten és Brassóban, 1897. október hó 
20-án. 

Molnár Viktor, s. k. 
felügyelő. 1 - 3 

Moór Gyula, s. k. 
főesperes. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztősig: 

IX. kerület, Erkel-utca, 3. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadő-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendők. 

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

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész éyre : 9 frt. 

JSrjyes szám ára 30 kr. 

Egy házfen ta r tásunk bajairól és 
gyógyszereiről. 

(Részlet a dunamelléki egyházkerületi értekezleten 1897. október 
25-én tartott felolvasásból.) 

Azok a bajok, a melyekkel egyházunk fenn-
állása érdekében küzdenünk, a melyeket annak 
érdekében leküzdenünk kell, két forrásból ered-
nek : az átalánosabb ok az egyéni hitéletnek 
átlagosan ki nem elégítő volta; a különös ok 
egyházainknak több helyen különböző természetű 
anyagi bajai. 

Az első, az átalános, nemcsak a mi, nemcsak 
a protestáns, de többé-kevésbbó minden egyház 
közös baja; mert ha akár a vezetőkben, akár 
az egyes hívekben nem munkás az ólőhit, mint 
az életet átható, irányító, gyakorlati óletelv, akkor 
az egyénekből álló egyház erős nem lehet, 
hanem abban az erőtlenségben kell szenvednie, 
melyben tagjainak hitélete sinylik. De igaz az 
is, hogy ezt a bajt hazánk egyik egyháza sem 
érzi meg annyira, mint a mienk; mert nálunk 
nincs külsőség, a mely mögé a közöny vagy a 
sivárság bújhat, nálunk nincsenek pompázó szer-
tartások, a melyek a lényeget szinte pótolják, a 
melyek közé a lényeg lesülyesztetvón, hiánya 
sem oly kirivó. Nálunk nincs más, csak az evan-
gélium, ezzel erősek —legyőzhetet lenek vagyunk; 
ezt igazolja a mult; e nélkül külső váz — iga-
zában semmik vagyunk! 

Vannak, a kik azt tartják, hogy egészben 
véve ebben az erőben nincs hiány, s illetőleg 
a hol van, az csak anyagi bajok következménye; 
»elpusztulásunknak nem a közöny ós vallás 
iránti hidegség, hanem a köznyomor az oka és 
alapja«, mondja egyik esperesi jelentés. De eze-
ket azoknak a bajoknak természete cáfolja meg, 
a melyek által egyházunk fennállását látják fenye-
getve. 

A felsőbaranyai ref. egyházmegye által a 
legutóbbi közgyűlésen a kitértek ellen alkotott 

rendszabályok, melyek részletezésére ezúttal k 
nem térek, alkalmul szolgáltak egy igen érdekes 
statisztikai tanulmány közlésére* Tudom, hogy 
ezt a jelenlevők közül többen olvasták, szabad-
jon mégis épen érdekességénél fogva, kivonatosan 
s végeredményeiben ismertetni. 

Hivatalos adatok szerint 1896. évben fele-
kezetnólkülinek jegyeztetett be az új törvény 
alapján az egész országban 3990 egyén. Igen 
érdekes e szám megoszlása nem szerint: férfi 
volt 1809, nő 2181, tehát feltűnően több. Terü-
letileg a mozgalom elypticus alakban jelentkezett 
hazánk túlnyomólag magyar ós vagyonosabb 
vidékein, a falusi nép közt sokkal inkább, mint 
a városokban; a mozgalom gyupontja Bácsbod-
rog vármegye; innen át a Dunán Baranya s 
Tolna (235) főként dunamelléki részein, innen 
átmegy ismét a Dunán, rézsút keresztül Pest-
megyén, Hevesen, Hajdú-, Bihar-, Arad- ós Temes-
megyón az ország határáig terjed. Magyarország 
felföldi ós erdélyi részeit érintetlenül hagyja. A 
kitértek közül nyelv szerint 2000 s néhány száz 
magyar, vagy 600 szerb, mintegy 300—300 né-
met ós román, vagy 150 tót. Felekezet szerint 
kilépett tőlünk: 1540 (617 férfi, 923 nő!), tehát 
majd 2/5-e az összesnek, a r. k. egyházból 923, 
az ág. ev. egyházból 755, a görög keletiből 717. 
Hatósági puhatolás útján megállapíttatott, hogy 
ebből a 3990 egyénből mintegy 3000 nazarénus 
(a tőlünk kilépettekből 810), 500 baptista; a többi 
részint egyházi óletökben kitört viszály, részint 
az egyházi adó alól való menekvés okából hagyta 
ott egyházát. 

Ezeben a számokban nagy tanúság fekszik, 
mert 

1. nem a szegény, de a vagyonos vidékeken, 
nem városi, de a falusi nép közt jelentkezik a 
felekezetnélküliség; 

* Dr. Buday László cikke: »Felekezeten kívüliek*, a Közgazd. 
Szemle f. é. szeptemberi füzetében. 



2. a túlnyomó rószszel nem a vallás iránti 
közöny, ele inkább a vallásos rajongó érzés ha-
gyatja ott egyházát, hogy a felekezetnélküliség 
címén a szektákat jellemző élénkebb hitéletben 
vegyen részt ; 

3. az új törvény csak alkalmat ad a kité-
résre, de a túlnyomó számnál nem idézi elő 
azokat; »óvek, sőt évtizedek óta megszűntek 
lélekben egyházunk tagjai lenni; s most a tör-
vényben biztosított jogot igénybe véve, forma 
szerint is elszakadtak egyházunktól®, mondja a 
f.-baranyai esperesi jelentós! 

4. Végül kiviláglik, hogy a nyomasztó egy-
házi adózás miatt, az egészhez viszonyítva, csak 
csekély rész hagyja el egyházát, a mi természe-
tesen nem jelenti azt, hogy ezek száma Bara-
nyában nagy, a mi a tanulmányból is kitűnik. 

Bizonyos azonban már ez adatokból, hogy 
az a feltevés, mintha a baj csak az anyagiakban 
gyökereznék, téves, az másutt, a lelkiekben in-
kább keresendő. Es igazolja ezt egy előttem a 
felekezetnelküliségbe való kitérésnél sokkal ag-
gasztóbbnak látszó másik jelenség. Hónapról 
hónapra látjuk, hogy a vegyes házasságoknál a 
gyermekek eligérése, illetőleg elkötelezése a mi 
egyházunk hátrányára történik. Csak a tegnapi 
Prot. lapban olvasható adatokat vegyük : 37 eset-
ből 28-ban a róm. kath. vőlegény és 43 esetből 
26-ban a róm. kath. menyasszony vallását fog-
ják egyezség szerint követni a gyermekek s csak 
kilenc illetőleg 17 esetben a ref. vallású félét. 
Tehát veszteség nekünk, ha a vőlegény, veszteség, 
ha a menyasszony református és az eredmény 
az ág. ev. egyházat tekintve, körülbelől ugyanaz. 
Ez már csak világosan mutatja, hogy a mi egy-
házunk híveinek a ragaszkodása gyengébb az egy-
házához, vallásához s ezt anyagi okokra, legalább 
egyházi szervezetünkben gyökerezőkre, vagy pláne 
adózási rendszerünk rendezetlenségére vissza-
vezetni lehetetlen, mert hisz a jegyesek gondos-
kodása annyira talán még sem megy, hogy szü-
letendő gyermekeiket akarják ezzel az elígérés-
sel a magas egyházi adótól megszabadítani ! — 
Nem, fotiszteletű egyházi értekezlet és több 
más jelenség azt igazolja, hogy a szivekben is 
van hiba s ha ez egyházunkra hátrányosan 
visszahat: nem is mindenütt érdemetlenül éri; 
mert vajmi sokáig éltünk elbizakodva abban a 
hitben — s élnek sokan még ma is — hogy 
ha az isteni tiszteletek rendesen megtartatnak, ha 
az egyházak administrációja rendben folyik e g y -
házunkban minden jól van; s nem volt eléggon-
dunk arra, a mit a tiszántúli egyházi értekez-
leti meghívó igazán mond: »az apostolok csele-
kedetei alapították meg az első egyházakat, 
apostoli cselekedetek által tar tható az fenn ma 

is«; igenis apostoli buzgóságra is, ós nemcsak 
kormányzati pontosságra van szükségünk. Nem 
viseltünk mindig és mindenütt eléggé gondot 
arra, hogy a hívek lelkében él-e az evang. h i t? 
s e közben mind általánosabbá lett a vallásunk 
iránti közöny, mind jobban kiórezhetővé vált, 
hogy hitünk fundamentuma, Krisztus váltság-
munkájának ténye s annak érzete meghomályo-
sult a hívek vallásos érzületében, pedig ha szi-
vünkben, hi tünkben megavul annak igaz ós 
egyéni felelősséggel összekötött érzése, hogy 
Krisztus értünk jött ós szenvedett, a mi bűnein-
kért halt meg, ós a mi váltságunkra támadott 
fel: akkor a mi hitünk épen oly színtelen és 
erőtelen, a mint színtelen ós erőtelen lenne az 
evangélium, ha abból e centralis igazságok kivé-
tetnének. Ezt a positiv hitet, az egyéni üelv utáni 
komoly vágyat kell, fotiszteletű egyházi értekez-
let, egyházunknak minden eszközzel éleszteni, 
ébrentartani, a gyermektől kezelve az ifjúságon 
s meglett koron át a késő vénsógig s ennek 
ébrentartásával marad élő a kapocs az egyház-
tag és az egyház között! A hol ós a mily mérvben 
ezt sikerül elérni, ott és abban a mérvben meg-
szűnik a gyermekek eligérése, a kitérések azon 
nagyobb száma, a mely nem anyagi okokból 
ered; mert hisz tudjuk, hogy nem egy szektánál 
magasabb az egyházi adó, mint azon egyházban, 
a melyet az illetők elhagynak; ott s abban a 
mérvben megszűnik azon — sajnos — különö-
sen a férfi intelligentiánknál terjedő szokás, hogy 
templomba alig jár, a mit pedig csak kivételes 
helyzetek indokolhatnak. Sokszor hallottam mon-
dani: »mit tanuljak a paptól ?« Mintha a pap s 
nem az Isten igéje volna a fő, a mint a Iielv 
Conf. mondja: »a Krisztus szavát még a tökélet-
len tanítók szájából is meg kell halgatnunk«; 
ott s abban a mérvben megszűnik híveink né-
mely részénél az a felfogás, mely egyházunkban 
csak a hazafiság szempontjából fontos és érde-
meket szerzett szervezetet látja és szereti, de 
az egyházzal, mint üclv-intézménynyel komolyan 
alig foglalkozik. 

De mikor lesz ez? akkor lesz, ha e nagy 
érdekből, az evangéliumi igazságok érvényesü-
lése érdekéből, a mely nemcsak egyházi, de ha-
zafiúi érdek is, sőt nemcsak egyházi kötelesség, 
de hazafiúi kötelesség is, megteszi a lehetőt 
tanító, pap ós világi, szóval minden tagj a az 
egyháznak hűségesen, a mint ezt az egyházunk 
iránti kötelességek tekintetében oly nyomatéko-
san hallottuk Pápáról elhangzani; megteszi min-
denki teljes őszinteséggel, jóakarattal s oda-
adással. Akkor aztán nem árt egyházunknak az 
új törvónynyel eltörölt kényszer megszűnése, mert 
akkor életerőtől duzzadó élet lesz egyházainkban, 



mely vonz s n e m t a s z í t ; a k k o r a s z a b a d val lás-
gyakorl iet elve, m é g h a az áll is, a mi s o k a k 
r e m é n y e , hogy n e m lépésse l , de u g r á s s a l j u t o t -
t u n k hozzá, n e m h á t r á n y u n k r a , de j a v u n k r a fog 
válni , a m i n t kell is, h o g y j a v u n k r a szolgál jon, 
m e r t k ü l ö n b e n c s a k u g y a n b e t e g v o l n a egyhá-
zunk , de n e m az ú j t ö r v é n y e k m i a t t ! 

Hogy az ú j v i szonyok ál ta l m e g s o k a s í t o t t ne-
h é z s é g e k k e l s z e m b e n s o k a s í t a n i kell a m u n k á t , 
e n n e k r é s z l e t e i r e ki n e m t e r j e s z k e d e m , m e r t 
e r r e nézve u t á n a m n á l a m n á l h i v a t o t t a b b e g y é n 
fogja néze te i t közölni , a n n y i t a z o n b a n m é g i s sza-
bad l egyen f e l eml í t enem, hogy h a a be lmissz ió a la t t 
s z á z a d u n k azon egyház i r e f o r m m o z g a l m á t ért-
jük, a me ly az e g y h á z be lső á l l apo tá t az á l ta l 
cé lozza j av í t an i , h o g y a k ö n y ö r ü l e t e s s é g m u n -
k á j á t és az ige i s m e r e t é t miné l s zé l e sebb kör-
b e n és miné l h a t á l y o s a b b a n k iván j a az e g y h á z 
é l e t é b e á l l a n d ó a n be i l l e sz ten i : a k k o r azt t a l án s e m 
i d e g e n s z e r ű n e k , s em e lméle t inek , s e m veszé lyes-
n e k m o n d a n i n e m lehe t , m e r t hisz c sak azon 
m ó d o k be i l l e sz tésé rő l l ehe t szó, a me lyek az 
a d o t t v i szonyok közt az e g y h á z j a v á t ily é r t e -
l e m b e n m u n k á l n i a l k a l m a s o k . 

Szilassy Aladár. 

Egyházi értekezleti megnyi tó beszéd. 
(Felolvastatott a gömöri ev. ref. lelkészi értekezlet 1897. okt. 10-én 

Rimaszécsen tartott közgyűlésén. 

Tisztelt értekezleti közgyűlés! Ez a mi értekezle-
tünk, melyről némi büszkeséggel elmondhatjuk, hogy magja 
lett az egymásután szaporodó értekezletek lombosodó fájá-
nak: összehozta most is a maga munkásait. Tisztünk 
szerint munkára jöttünk, hogy növeljük önmagunkban 
azokat az erőket, melyek Isten országának s közelebb 
magyar ev. ref. egyházunknak külső és belső építésére 
olyan szükségesek. 

Mert nem tudom igazán úgy van-e? de én bizonyos 
bágyadtságot s a mozdulatlan tehetetlenség bénaságát 
látom egyháztársadalmunk beteges testén. Mintha meg-
fogyatkozott volna az az ős erő, mely a XVII. század 
dicsőséges küzdelmeiben annyi diadalra vitte lobogóinkat! 
A fényt kereső világ fel se vesz, meg se lát, s mintha 
magunk sem sokat adnánk már magunkra, nagy resigna-
tióval vonszoljuk vánszorgó életünket napról-napra. Almo-
dozgatunk, tervezgetünk s abban a nagy versenyben, mely 
a társadalom minden tényezőit eszeveszett sietséggel hajtja 
előre: tétovázva állunk s míg mások leszedegetik előlünk 
az érett gyümölcsöket, mi üres jajveszékeléssel fárasztjuk 
az eget. Nem tudunk lenni még keserűek sem s a méreg-
adagokat, melyeket barát és ellenség annyi készséggel 
nyújt, nagy filozófusi nyugalommal nyeldessük, úgy gon-
dolkozva, hogy annak a testnek, melyből a lélek elköl-
tözött, már a méreg sem árt. 

Nem tudunk érvényesülni ezen a magyar földön a 
római egyház mellett, szegénységünk miatt; nem híveink-
kel szemben, mert hogy mi nekiek lelkieket vetünk, azért 
az ő marhájokat aratjuk; nem az állam mellett, mely 
abból a magasságból, hová a mi vállainkon emelkedett, 
immár meg se lát s ha egyszer, másszor megcirógat, meg-
veregeti vállunkat, ezt is csak nagy úri kedvtelésből teszi. 

Ennek a három tényezőnek felénk kerekedő hatalma 
előtt kényre, kegyre megadva magunkat, erőtlen kézzel 
evezünk zátonyhoz siető hajónk élén. 

Nézzük csak, úgy van-e ? 
Az az anyagias irány, mely a század végére úgy 

megnőtt, még erősebb állást biztosít a római egyháznak 
a mai társadalomban, mint a milyen eddig is volt. Az 
az erő, az a tekintély, mely imponál királyoknak és alatt-
valóknak, abban a mérhetlen gazdagságban van, melyet 
a haza földjén, a mi örökünkből is birtokukba vettek. 
Épen azért a hitélet bensőségeért, a szivek erkölcsi tisz-
taságáért s az eszményi vallás örök kincseiért nem is 
nagyon lelkesednek ők, mert jól tudják, hogy ennek a 
kornak embereit ezekkel megnyerni, megtartani úgy sem 
igen lehet. Vagyona s mistikus cultusa által uralkodni a 
népek felett, kicsikarni a hatalom fegyverét még az állam 
kezéből is; ez az, a mire ellenállhatlan akaraterővel 
napról-napra készül. Teher nekik, béklyó nekik ma már 
a kegyúri jog s az állami ellenőrzés, le kell verni! Itt az 
autonomia csábító cége, ide gyülekezik tábora, hogy egy 
merész nagy elhatározással kiszakítsa magát azon köte-
lékekből, melyek egy kissé gátolták az emberiség eszmé-
nyeinek arculverésében. Aranyos hálójukat mélyre bocsát-
ják az egyházpolitika zavaros vizében, és mikor azt 
mívelik, halaknak nagy sokaságát rekeszték be. És ezek 
java része, a mi egyházunk tiszta vizéből került abba. 

Látva mindezt fel-felsajog szivünk, mert úgy tetszik, 
hogy ma már az evangélium igazságai is csak bíborba 
öltözve indulhatnak hódító útjokra. 

»Folytonos küzdelem és kikerülhetetlen bukás, ez a 
tragikum talpköve«, mondja Schiller s ne legyen igazam, de 
tegyük hozzá: talán a protestantizmus sorsa is! (Ohó ! Szerk.) 

Erőnk fogyatékossága látszik továbbá híveinkkel 
szemben, mert mi nekik lelkieket vetvén, az ő marhájokat 
aratjuk. 

Igen, annak, a ki egyházi szolgálatra vállalkozott, 
ma nagyon is szelídnek, nagyon is alázatosnak kell lenni 
s tyúkkal és kalácscsal forgolódni a hívek körül, kiktől 
kenyerünket veszszük. Kinek is jutna eszébe azért, hogy 
egyes felbujtogatott bűnök ellen, népszerűségének kockáz-
tatása árán felemelje dorgáló szavát, hogy egy-egy falusi 
előkelőséget önzéseért, ünneprontásáért, hitetlen és erkölcs-
telen életeért megfeddeni merjen. Hiszen az ő marhájokat 
aratjuk s micsoda hálátlan szolga volna az, ki kenyér-
adó gazdája ellen dorgáló szót emelne fel. Szégyenkezve, 
pironkodva, szedjük össze az öt-hatféle magból össze-
kevert lukmát, a mely szerintök akármilyen, mégis jó : 
»csak úgy«. És ha azt sem adják, ki kérhetne ellenök 
végrehajtást, hiszen azonnal jobbra- átot mondva indul-
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nának a felekezetnétküli idvezülés eldorádójába, a hol 
nem lesz sem papbér, sem domesztika, nem, talán még 
a bűnöket büntető Isten sem! 

És ezekért az elvesztett igazakért feleljen a te lel-
ked, te szelíd lelkipásztor! Miért néztél kenyeret kérő 
családod könyes szemére, miért nem éheztél tovább, be-
tartván a mindenekre alkalmas papi prudentiát! ? 

Bizony az a viszony, mely a fizető hívek s a fize-
tett lelkész közt van, nem alkalmas arra, hogy áldást 
hozzon a magvető munkájára. Azért tartom jogosultnak 
azt a törekvést, mely a nagy előkészültséget igénylő lel-

készi hivatalnak társadalmi állásának megfelelő jutalma-
zását az 1848: XX. t.-c. végrehajtásától várja. De itt is 
látom erőnk fogyatékosságát. El-el ácsorgunk a minisz-
terek fogadó termében s ha az államháztartás fényes 
asztaláról egy-egy morzsát, egy-egy Ígéretet kapunk, bol-
dognak érezzük magunkat, nem gondolva meg, hogy »a 
hatalmasok felhasználják a pillanatot, mikor kezedet nyúj-
tod feléjök s egy fillért nyomnak markodba, felhasználják 
a pillanatot, mikor gyáva vagy és rabszolgává tesznek«, 
a mint a zseniális költőkirály Hugó Viktor mondja. Men-
jünk hát felemelt fővel, menjen az egész prot. egyház 
s mint egy ember álljon a törvényhozás elé feliratával 
s jogunk és igazaink nemes, önérzetes szavával, s mond-
juk meg, hogy a protestantismus fentartása, életszüksége 
első rangú érdeke az államnak, hogy az állam erkölcsi 
nagyságáért verejtékező lelkészeket a nyomorban hagyni, 
öngyilkosság bűne s épen azért a 48-iki törvényhozók 
nagy alkotásainak megvalósítása parancsoló szükség, mert 
periculum in mora! 

Tisztelt értekezlet! Már Fáy András megmondta a 
maga Óramutatójában, hogy »az egyházi társaság tarto-
zik gondoskodni arról, hogy a lelkészek állapotja sem 
szegénység, sem méltatlankodás, sem tekintély sülyedés 
által le ne alacsonyodjék, mert ez esetben a társaság 
célját el nem érhetvén, annak előbb-utóbb fel kellene 
oszolni*. 

Vegyék szívökre ezt azok, kikre a mi bizalmunk az 
egyház hajójának vezetését bízta s ne engedjék megvesz-
tegetni tiszta látásukat miniszterek és volt miniszterek 
kegymosolyával, hanem a veszélyt felismerő gyors elha-
tározással indítsák azt az óhajtott partok felé. 

Tisztelt értekezlet! Dante a maga divina comoediá-
jában, a pokol legnagyobb büntetésének mondja azt, hogy 
az elkárhozott hátraszegzett arcával előre nem, csak hátra 
felé nézhet, s ha előre haladni kiván, hátra lépni kény-
telen. A jelenkor sivárságáért vigyázzunk, azzal ne le-
gyünk megbüntetve mi is, hogy egyházunk dicsőséges 
múltja mintegy vádoló lelkiismeret álljon elénk s ne tehes-
sünk egy lépést sem előre, hogy a nagy egyházalkotó 
hithősök kárhoztató szavát ne hallanánk. Azon legyünk 
azért, hogy a mit ők megépítettek, necsak megőrizzük 
veszedelem ellen és emberek ellen, hanem törhetlen aka-
rattal, bölcs lélekkel fejleszszük, építsük tovább, hogy az 
emberi és keresztyén szabadság e szent Sionában legyen 

az evangélium mi bennünk és mi általunk is Istennek 
hatalma az emberiség közboldogságára s minden hivők 
üdvösségére. 

Gsabay Pál, 
ért. elnök. 

I S K O L A Ü G Y . 
P o s t f e s t a. 

Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület köréből.* 

Mióta Beöthy Zsoltnak az orsz. középiskolai tanár-
egyesület győri közgyűlésén a »Magyar nemzeti művelt-
ségről tartott elnöki megnyitó-beszéde e Lap 28-dik 
számában megjelent, azóta mindig vártuk, hogy ama, 
máskülönben is nevezetes gyűlésről akár ott részt vett 
valakinek tudósításából, akár más forrásból valami közle-
mény jelenjék meg. Mert igaz, hogy a napilapok néme-
lyike akkortájt hozott vala többé-kevésbbé részletes tudó-
sítást; de azok mind csak ephemer jellegűek és hézagosak 
voltak, nélkülözvén a tárgyalás egyes mozzanatainak 
kiemelését vagy épen az ügyek mélyébe való batolást, 
illetőleg a szorosabb értelemben vett méltatást és kritikát. 

Most azonban, hogy az Orsz. Középisk. Tanáregye-
sületi Közlönynek a legközelebbi napokban megjelent és 
csaknem kizárólag a jelzett közgyűlést felölelő, tartalmas 
füzete előttünk fekszik, ebből bő anyagot meríthetünk 
nem annyira a gyű'és lefolyásáról, mint inkább eredmé-
nyéről. Ez által, azt véljük, hogy kettős célt érünk el. 
Egyfelől: bepillantást nyerhetünk a mostani időkben oly 
fontos szerepre hivatott középiskola tanáregyesületének 
újabbkeletü szerves életműködésébe, s így több oly kérdés 
felől tájékozhatjuk magunkat, melyek a mai középoktatás 
mozgató tényezői. Másfelől : látva másoknak tevékenysé-
gét, meglehet, hogy mi is nagyobb munkásságra serken-
tetünk, s kivált szunyadozó protestáns tanárköreink vagy 
partialis protest. tanáregyesületeink talán kedvet kapnak 
részint a testületi nagyobb tevékenységre, részint a bizo-
nyos lethargiából való felébredésre. 

Mindenekelőtt figyelemre méltó az a ragaszkodás és 
és elismerés, melylyel a tanárgyűlés szeretve-tisztelt elnöke 
iránt viseltetik. S ha igaz, hogy: a milyen az úr, olyan 
a szolga; a milyen a vezér, olyan a hadsereg : akkor az 
is igaz, hogy a milyen valamely testület vagy egyesület 
elnöke, olyan az a testület vagy egyesület is. Az országos 
tanáregyesület működése pedig, hogy miként központosul 
mostani elnökében, semmi sem mutatja jobban, mint azon 
körülmény, hogy egy kimagasló katholikus tanférfiű, 
dr. Bodiss Jusztin, fűzi körül babérral a protestáns 
vezér, Beöthy Zsolt homlokát, midőn a gyűlés megnyi-
tása után köszönetét az egybegyűltek nevében ama sza-
vakban nyilvánítja: »hogy az egyesület munkásságának 
termékeny eszmékkel irányt ad, vezérlő egyéniségének 
példájával munkakedvet támaszt, a magyar tanárvilág 
különnemű elemei közt a nemzeti művelődés egysége 
érdekében testvériséget és harmóniát teremt s nevével és 
szelleme termékeivel fényt áraszt az egyesületre*. S ha 
még ideveszszük, hogy másnap Pannonhalmán (július 
4-én) a főmonostori könyvtár termében folytatólagosan 
tartott gyűlés kezdetével Kroller Miksa perjel a főapát, 
a Szent Benedek-rend és az ős-monostor nevében öröm-
mel, tisztelettel és szeretettel üdvözli az elnököt . . . . és 

* Mult számunkból tárgyhalmaz miatt szorult ki. Sserk. 



ugyanakkor dr. Vargha Samu, a pannonhalmi papnevelő 
és tanárképző lyceum igazgatója »az egyesületet, de kü-
lönösen az elnököt, mint a magyar tudományosság zászló-
vivőjét üdvözli, kinek e tudós csapattal e helyen meg-
jelenését a sacer mons annalesei mindenkor büszkeséggel 
fogják hirdetni*: akkor ily értelemben Beöthy Zsolt nem-
csak nekünk protestánsoknak, hanem a magyar általános 
tanügynek és a magyar nemzeti geniusnak büszkesége! 
Haladjanak tehát az ő nyomdokain a kisebb-nagyobb ve-
zérletre hivattatott tanügyi férfiak, ha az általános 
elismerésnek, becsülésnek és szeretetnek kisebb-nagyobb 
mértékben osztályrészesei lenni akarnak. . . 

Dr. Négyesi László főtitkár jelentése kiemelte, hogy 
»a lefolyt év nem volt meddő, sőt egyetértésben munká-
ban és eredményekben határozottan az áldásosabb évek 
közül való volt«. Különösen egy pontra a magyar tanár-
ság hosszú időkig csak önérzettel gondolhat vissza. Neve-
zetesen a középiskolai tanterv revíziójának munkájában 
az egyesület körei és egyes tanártestületek oly önzetlen 
buzgósággal, annyi készültséggel és szellemmel tárgyalták 
e kérdést, hogy az imponáló eredménynek meglesz a lát-
szata középiskolai oktatásunkban, s az a lelkesedés és 
szellem, mely e tanácskozásokat sugalta, megtermi gyü-
mölcsét iskoláink javára. A körök közül élénk munkássá-
got fejtettek ki különösen a budapesti, debreceni, kolozs-
vári, pozsonyi, kassai; az újabbak közül pedig a szekély-
udvar helyi, pápai versenyeztek buzgóságban a régiekkel. 
S míg a tanácskozások tartalmassága az országos tanügyi 
közvélemény, sőt a politikai tényezők előtt is emelte az 
egyesület prestige-ét, addig az ez évben belépett 178 új 
taggal való szaporodás világos jele az egyesület iránti 
bizalomnak. Jelentékeny számmal léptek be a felekezetek 
és szerzetes-rendek tanárai is, különösen a szent Bene-
dek-rend tagjai. Ez évben alakult az említett új körökön 
kívül a fiumei-kor. Pénzügyileg is erősödött az egyesület 
(kiadás volt 7319 frt 48 kr ; vagyona 13,969 frt 37 kr.), 
a miben Müller József pénztárosnak volt kiváló része. 
A közokt. kormány ez évben is 1000 frt államsegélyt adott. 
A fizetésrendezési törvény végrehajtása ügyében az igaz-
gatóság jún. 18-án br. Bánffy Dezső, jún. 28-án Lukács 
László miniszter uraknál a kellő lépéseket megtették, 
miután a közokt. miniszter úr a tárgyalásokat eleve ön-
ként megindította. A rangsorsérelmek ügyéhen tett két 
fölterjesztésre a miniszter úr az egyesületet bízta meg a 
rangsorozás szabályzatának kidolgozásával, melyet egy 
bisottság az őszön vesz munkálatba. A jövő teendőihez 
tartoznak még az ügyrend és törzskönyv elkészítése, a 
körök fejlesztése és gyarapítása s lehetőleg a szolgálati 
pragmatika tárgyalása. 

Tetszéssel találkozott Gzigler Ignác, kolozsvári fel-
sőbb leányiskolái tanár, értekezése a felsőbb leányiskolák 
reformjáról. Az értekezés folytán kifejtett tételeket a köz-
gyűlés tárgyalás végett a körökhöz utalta. A tételek ezek: 
1. A felső leányiskolák vezetése a tanfelügyelőségek köré-
ből vétessék ki s külön középiskolai kormányzatra bizas-
sék. (Ezt a kívánságot épen a napokban teljesítette a köz-
okt. miniszter.) 2. A költségvetésben megszavazott évi 
dotatiót minden iskolának tényleg adják ki. 3. Sürgetni 
kell a tanárkarok színvonalának folytonos és rögtöni eme-
lését. 4, Leányiskola csak oly város! an legyen, a hol 
polgári leányiskola is van. 5. A tervez tt bi-, sőt trifur-
catioval szemben legyen egységes, hat tanfolyamú iskola, 
mely az egyetemre csak annyiban legyen tekintettel, hogy 
a latin nyelvet is tanítja, mint rendkívüli tantárgyat. 
6. Minden olyan újítás mellőzendő, melyet az egyetemre 
előkészítés látszik követelni, ha az az iskola eredeti ren-
deltetésével össze nem egyeztethető. »Tudom — mondja 

az értekező — hogy még ez újításokkal együtt sem lesz 
a leány-középiskola azonos a fiúkéval. De arra nincs is 
szükségünk; mi csak azt óhajtjuk, hogy a leány-középiskola 
ugyanolyan — ha nem is azonos — tartalmú és irányú 
műveltséget adjon, mint a fiúgimnázium. A belőle kikerült 
egy-két nemzedék meggyógyítaná társadalmi életünk sok 
olyan hibáját, mely abból származik, hogy más ideálo-
kért küzdünk mi férfiak és másokért — a nők. Az a 
nemzedék inkább együtt érezne velünk, mikor nagy nem-
zeti eszmékért küzdünk ; nem bocsátaná egészen a maga 
szárnyára fiú gyermekét, mihelyt gimnáziumba adja és 
nem jutna olyan könnyen nyomorba, ha megfosztja őt a 
végzet kenyérkeresőjétől. Hogy menne-e elég tudós pályára 

clZ £1 socialis viszonyoktól függ. De egy bizonyos: az 
ilyen iskolából kikerültek nem szaporíthatnák a proleta-
riátust*. 

Egyik fénypontja volt nevezett forrásunk szerint 
Kuszák József győri főreáliskolai tanárnak felolvasása a 
tanárhiányról. Hogy e dolgot tisztán lehessen látni, a 
felolvasó előzetesen a világi középiskolák direktoraihoz 
fordult, arra kérve őket, hogy küldjenek értesítést az utolsó 
két évben kiírt pályázatok eredményéről. A szétküldött 
116 ívre 93 igazgató válaszolt. Ha a névszerint felsorolt 
intézetek két nagy csoportját, az autonom felekezeti és az 
állami intézeteket, nézzük, azt látjuk, hogy az ev. ref. 
intézetek nem kapnak embert különösen a német nyelvre, 
az ágost. ev. iskoláknál is a hiány többféle szakban mu-
tatkozik; az állam pedig egyátalán nem kap tanárt német-
latin, magyar-német, francia-német, ábráz, g, math., math.-
physika, sőt latin-görög és temészetrajzi, földrajzi szakra 
is már csak áthelyezésért folyamodtak. Ezzel szemben, 
ha azt nézzük, hogy az állami gimnáziumokban 158, az 
autonom felekezetiekben 64, a reáliskoláknál 32, összesen 
254 olyan osztály van, a melyekben a tanulók száma 
50-nél több, s ha a tanulók maximumát csak 50-re 
akarnók leszállítani — a mikor még mindig mögötte 
maradnánk a nyugoti culturális nemzeteknek, ugyanannyi 
(254) új osztályt kellene nyitnunk, a mi több mint negyed-
félszáz tanár munkájának felel meg. Eme tanárhiány egyik 
következménye az, hogy évek hosszú sorára megbénította 
a középisk. oktatásügy intensiv fejlesztését; a tanárhiány 
megrontója továbbá a tanárképzésnek; ennek következmé-
nye az a szomorú körülmény is, hogy »olyanok áraszt-
ják el az egyetem philosoph. facultását, a kiket nem 
hivatás és rátermettség, nem az ifjúság, a tudomány szere-
tete visz erre a pályára, hanem az a kilátás, hogy itt 
leghamarább jutnak álláshoz. Az ilyen tanárokban nem 
lesz köszönet!* Évek hosszú sorára nincs is kilátás, hogy 
ezek az állapotok javuljanak, mert a kiállított oklevelekkel 
szemben mindig több a pályázati hirdetés a feltüntetett 
adatok szerint. S mi volna az orvoslás? Vagy az egye-
temi tanulmányi éveket kellene ötről megint három évre 
leszállítani, vagy a tanárok javadalmazását emelni. »Mint-
hogy pedig az első komolyan szóba nem jöhet, csak a 
második expediens marad, vagyis: a tanárhiány problé-
mája a pénzkérdés . . . Kívánatossá kell tenni a magyar 
ifjúságnak a tanári pályát; busásabb kárpótlást kell neki 
nyújtani azért, hogy lemond a fizetési osztályokban és a 
társadalmi positivban ^való emelkedésről. Ezt meg lehet 
cselekedni az említett törvény keretében a korpótlékok 
megkettőzésével . .. Ausztriában is ezen az alapon rendez-
ték a fizetést (1400 frt alapfizetés, két 200 frtos és 
három 300 frtos korpótlék) és nem tűztek ki tíz évi ter-
minust a törvény végrehajtására; nálunk Budapest főváros 
járt elül magasabb (170 frtnyi) korpótlék megállapításá-
ban; követték példáját Debrecen, Nagy-Enyed, és ezzel 
a középiskolai oktatás minden igaz barátjának elismerését 



és háláját vívták ki«. Épen azért — így végzé felolva-
sását — »az egész nemzet intelligentiájához fordulunk, 
legyen résen, mert a nemzeti míveltség alapját megvető 
középiskolát — a népeknek a szellemi téren való meg-
feszített versengésének e korában — nagy veszedelem 
fenyegeti!« A felolvasó által megrajzolt képet egyes hozzá-
szólások még sötétebbé tették. Különösen dr. Szigethy 
Lajos eperjesi ág. ev. tanár hangoztatta, hogy »az adatok 
már azért sem teljesek, mert több helyen szégyenlették 
beküldeni. Volt intézet, melyben féléven át egyetlen okle-
veles tanár sem működött, az igazgatónak is csak alap-
vizsgálata volt. Több kis gimnázium nem is tett jelentést, 
a hol a tanügy vándorapostolai tanítanak . . . A felekezeti 
iskolák, a mint egymás után államsegítségért folyamodnak, 
mind több tanár tartására lesznek kötelezve: ez egy körül-
mény maga is 40—50 tanárral többet kiván. A szerzetes 
iskolák is érzik a tanárhiányt«. A közgyűlés által köszö-
nettel fogadott, érdekes és tanulságos előadásból mi prot 
felekezetbeliek is levonhatjuk a consequentiát! 

Vitára adott alkalmat dr. Szombatliy István nagy-
váradi főreáliskolai tanár felolvasása: a tanulóit ideges-
ségéről. Ezt a közgyűlési jegyzőkönyv ugyan egyszerűen 
csak tudomásul vette; de érdekessé tette dr. Bánóczy 
Gyula győri iskolaorvos hozzászólása. Szerinte az ide-
gesség apróbb tünetei, mint: gyakori fejfájások, ideges 
mozgások, kedélytelenség, változékony hangulat stb. még 
nem betegség, s inkább nagyvárosi iskolákban, ritkábban 
a vidéken, legritkábban az internatusokban találhatók. Ha 
a. tanuló csak az iskolában diák, otthon pedig »ifjú úr«, 
a ki együtt időz, mulat a felnőttekkel, akkor könnyen 
válik idegessé. Ne rakjon hát a szülői ház otthon a ta-
nulóra százféle apró terhet, s főleg ne legyen a táplál-
kozás célszerűtlen, t. i. ne álljon izgató szerek használatá-
ból. Ma, főleg a városokban, a legtöbb gyermek teázik, 
kávézik, bort iszik; holott mindezek valóságos méreg az 
ifjú szervezetnek, olaj a lángoló tűzre. Angliában tejen 
és vajas kenyéren nőnek fel a tanulók. Ott nincs is panasz 
a tanulók idegessége miatt. Idejárul, hogy nálunk a társa-
dalmi élet kellemes, de izgató körülményeibe hamar beve-
zetik az ifjakat. A szülőket kell hát felvilágosítanunk, 
hogy a mely étel minél egyszerűbb, annál egészségesebb 
a tanulónak, a kit, míg diák, ne voüják be a nagyok 
társaságába, szórakozásába: s akkor kevesebb lesz az 
ideges tanuló. Megszívlelendő szavak ezek nemcsak a 
nagy, hanem a kis városokban s illetőleg a vidéken is! 
E tekintetben az igazgatók és internátus (convictus) veze-
tőin kívül legtöbbet tehetnek az iskolaorvosok s általában 
a testi, értelmi és erkölcsi nevelést szivükön hordó minden 
rendű-rangú tanítók és tanárok ráhatásai 

Rendkívüli tetszéssel fogadott felolvasást tartott 
dr. Molnár István budapesti főgimn. tanár és tanár-
egyesületi titkár a tanárok alkalmazásáról a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumban cím alatt. Felolvasó »a 
fontos themát és a komoly célt a humor eszközével dol-
gozta fel annyira, hogy előadását állandóan derült tetszés 
kisérte, végül pedig igazi tapsvihar fogadta«. Hogyne, 
mikor kézzelfoghatóig kimutatta, hogy a par excelíence 
tanügyet is nálunk a jogász nemzedék kezeli. »Köztudo-
mású tény, hogy a közoktatási minisztériumban egyetlen 
miniszteri tanácsos és még két »szolgálatra berendelt< 
tanár ül összesen: ez a szakszerű munkaerő pedig messze 
mögötte marad a szoros szakképzettséget igénylő ügyek 
terjedelmének, számának és jelentőségének. Szóval a mi 
minisztériumunkban az alkalmazott tanárviselt ember 
úgyszólván kivétel, s a ki bekerült is, egynek kivételével 
csak mint névtelen segédmunkás foglal ott, szürke tanári 
minőségben helyet, miniszteri tisztviselői cím, rang, fizetés, 

előlépés, befolyás nélkül. Pedig felette érdekes lenne meg-
tudni, honnan van az, hogy ha egy-egy tanárviselt férfiú 
következetesen beválik miniszteri tanácsosnak s közép-
iskolai osztályfőnöknek, miért nem válhatnak be mások 
ismét osztálytanácsosoknak és titkároknak? Ha a közép-
iskolai szakosztály élére vezetőnek szakember szükséges, 
vájjon miért nem szükséges a szakember ugyanoda a 
kisebb munkakör ellátására?. . . Számos tanügyi kérdés 
egészen más megoldást nyerne, ha bent a minisztériumban 
volna egy elméleti és gyakorlati téren egyaránt bevált 
tanárviselt férfiakból álló Areopagunk, melynek tagjai 
úgy az iskolai élet minden csínját-binját ismerve, mint a 
személyi és dologi kérdésekben saját tapasztalataik alap-
ján tájékozva, kormányoznának bennünket . . . Azt látjuk 
a többi összes minisztériumokban, hogy a bányászati 
szakkérdésekben bányászok, az erdészetiekben erdészek, a 
technikaiakban mérnökök, a honvédelmiekben katonák, a 
közegézségiekben orvosok, az önkormányzatiakban gazdá-
szok adminisztrálnak: lehetetlen tehát, hogy épen csak 
a közoktatásügyekben lenne kívánatos, üdvös és célszerű, 
szakemberek helyett műkedvelőkre bízni a döntést . . . 
Honnan tisztelje karunkat a külsőségek után induló nagy 
közönség, mikor folyton azt látja, hogy mi a cultura 
templomához csak téglákat adogatni, vagy legfőlebb falat 
rakni találtatunk alkalmasoknak; de már pallért, építő-
mestert, pláne műépítészt mindig más rendből állítanak 
fölénk? . . . Következőleg a jog, méltányosság és közérdek 
hármas erősségére támaszkodva kívánja, hogy a közokt. 
minisztériumban minél több tanférfiű alkalmaztassék. E 
kívánságot a közgyűlés is magáévá tette. 

Dr. Latkóczy Mihály losonci főgimn. tanár, közép-
iskolai rajzoktatásunk és a philologiai és aesthetilcai 
múzeumok címe alatt tartott felolvasás felett a közgyű-
lés kimondotta : 1. a középiskolai rajzoktatást a philologiai 
és aesthetikai múzeumok érdekében fentartandónak tartja; 
2. szakférfiakból bizottság alakítandó, mely a legszüksé-
gesebb képeket megállapítja és megrajzolásuk módját osz-
tályok szerint kijelölje; a tanáregyesület ez irányban újítsa 
fel és folytassa régi tevékenységét; 3. a tanárkörök az 
ügyet megvitatván és tárgyalván, saját vidéki speciális 
szükségletüket foglalják jegyzékbe (localis múzeumok), a 
minek alapján később csereviszonyba léphetnek. 

Ezen gyakorlati felolvasást és határozatot megelőzte 
dr. Mázy Engelbert pannonhalmi tanárképző-intezeti tanár-
nak a jelenvoltakra valódi ünnepi hatást gyakorolt fel-
olvasása, illetve részben szabad előadása az erkölcsi neve-
lésről. A nagy eruditióról és alapos készültségről tanús-
kodó tanulmányt, ha csak kivonatban akarnók is méltatni 
külön cikket kellene szentelnünk. E helyett azonban utal-
nunk kell az érdeklődőt a fenn megjelölt forráshoz, a 
hol ama nagyérdekű és igen becses és tanulságos érteke-
zés a maga egész terjedelmében közölve van. Mi részünk-
ről itt csak azt konstatáljuk, hogy egyfelől elégtétellel 
veszszük tudomásul, hogy az országos tanáregyesület köz-
gyűlése eme kérdés szinrehozásával és az e feletti hatá-
rozat-hozatalával ama, két évvel ezelőtti, Szigetvári-féle 
valláserkölcs-ellenes indítványt a napi rendről végleg leszo-
rította, midőn az értekező végső következtetéseit és követ-
kező javaslatait egyhangúlag elfogadta, ugyanis : 1. kinyil-
vánítja a közgyűlés, hogy a tanárok nagyfokú elméleti 
tájékozódása az erkölcsi nevelés egyöntetű és tudatos 
kezelése céljából szükséges; 2. elhatározza, hogy az er-
kölcsi nevelés kérdésének tisztázására a tanáregyesület 
kebelében mozgalmat indít. Másfelől örömünkre szolgál, 
hogy — valamint e Lap f. é. 20—21. számában tárgyalt 
nevelésügyi cikkünkben mi is érintettük — a fenn neve-
zett tudós paedagogus a mai középiskolai tantervünkre 



vonatkozó utasítások központjául, illetve kiegészítésére a 
vallástannak a többi tanszakokkal való benső kapcsolatba 
hozatalát tartja irányadónak; »mert az ily kapcsolat esz-
ményeket állít fel, a melyek a tanulmányrendszer minden 
ágára irányadók, feltétlenül kötelezők«. Ily eszmény, töb-
bek közt, az erkölcsi életrend. »A mely családban, tár-
sadalomban, internatusban, iskolában nincs meg az erköl-
csi élet rendje, rendszeres gyakorlata, ott a legszebb intel-
mek dacára sem lesz erkölcsössé a gyermek«. Tegyük 
ehhez, hogy hasonlóképen áll a dolog a vallás gyakorla-
tával, más szóval a vallási életrenddel s átalában az eré-
nyek cultusával. E cultust kell a középiskolai oktatás és 
nevelés központjává tenni! Ez fog erkölcsi alapot adni 
a magyar nemzeti műveltségnek! 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
ev. ref. kolleg. tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A m a g y a r protestáns irodalmi társaság 

1897. évi Koszorú-füzetei. 

A Koszorú-kiadványaiból fekszik előttem az 1897. 
évi részlet, a 31—40. füzet, melyek azon céllal írattak, 
hogy bejutva a gazdag termeibe, s a szegény szalma-
födeles gunyhójába: terjeszszék az evangéliumi világossá-
got, nemesítsék a szív érzelmeit, ápolják, erősítsék a prot. 
valláserkölcsi életet. 

A hitébresztés és hiterősítés nemes céljára törekvő 
füzetek a következők : 

1. Vándor Beák: Hitért és hazáért, 31—32. kettős 
füzet, ára 8 kr. 

Jól megrajzolt történeti keretben két szerető szív 
harcát festi az író. Bethlen Gábor és a protestánsok küz-
delmeit, szenvedéseit megismerve, megtanuljuk, hogy mily 
drágán szerezték meg őseink a lelkiismeret szabadságát; 
a vőlegényét vesztett szép leány példája pedig kibékít a 
sorssal, s megnyugtat a legnagyobb veszteség és fájdalom 
között is az a meggyőződés, hogy >a hitért és hazáért 
elesettek kiomlott véréből szent szabadság fakadt, a meg-
tisztított hit és a magyar haza dicső szabadsága«. 

2. Papp Albert: Dőre Márton felekezetnélküli akar 
lenni. 33. füzet, ára 4 kr. 

Igazán népnek való, a nép által könnyen érthető 
nyelven irott kis polemikus munka, párbeszéd alakjá-
ban szerkesztve. 

Dőre M. azon kijelentéssel lép lelki atyja elé, hogy 
ö felekezetnélküli akar lenni, mert nagy az egyházi adó, 
nem bírja a terheket, s a törvény sem kötelezi reá. A 
lelkész türelmes és okos szóval kézzelfoghatólag bebizo-
nyítja neki, hogy ez elhatározása csak azért érlelődött 
meg lelkében, mert nincs igaz keresztyén hite. S belépve 
a hit világába, meggyőzőleg bizonyítja a szentírás hiteles-
ségét, az apostolok bizonyságtételét, az Isten teremtő 
hatalmát. Krisztus istenségét és halálból való föltáma-
dását. 

A beszélgetés eredménye, hogy D. uram nem lesz 
felekezetnélkülivé, nem tartja elviselhetetlennek az egy-
házi terheket, hitetlenből hívővé lesz, s midőn megnyug-
tató, vigasztaló és fölemelő hit erejét elömleni érzi szivé-
ben, így kiált föl: »óh Tiszteletes uram, ilyen szemmel 
nézve, még a természet is szebb! Hiszen, a mire eddig 
nem is gondoltam, az is telve van Isten csodás és nagy-
ságos dolgaival!« 

Hasznos szolgálatot tesz e kis munka mindenütt, de 
különösen oly helyeken, hol a felekezetnélküliség kezdi 
felütögetni fejét. 

A hitigazságok mellett felhozott argumentumok, a 
nép életéből vett egyszerű, világos bizonyítékok, melyek 
itt-ott a pápista egyház bibliaellenes tanai ellen is sike-
rülten polemizálnak, súlyt és erőt adnak a lelkész sza-
vainak. 

3. Bányai Géza: Dezső pap látomása. 34. füzet. 
Ára 4 kr. 

A jelenkori egyház valláserkölcsi állapotát tünteti 
föl költői képekben, verses alakban. 

Megjelenik előtte Krisztus, s vele járja be és szem-
léli a valláserkölcsi élet világát, melynek virágai: a hit, 
remény és szeretet, elhervadtak; nyomor, pusztulás sokfelé. 

De a pokol fiain kívül, kiket a felekezetnélküliség 
törvénye teremtett meg, vannak még igaz vallásos lelkek 
is, a kik áhítattal hallgatják Jézus szavait, mire »oszlik 
a sötétség amaz akolban is, hol menhelyet talál mindaz, 
a mi hamis. Itt van ama sok vak, kik most látást nyer-
nek, s követői lesznek az Isten-embernek.« 

A Jézushoz hütelen, őt megtagadó, egyházát nem 
szerető ember magára ismerhet e képekben, s ha meg-
látja önmagát, talán eliszonyodik, s visszatér ahhoz, ki 
űt ; élet és igazság, a ki által megnyerheti üdvét, boldog-
ságát. 

A mü conceptiója ügyes, verselése csinos, hatása 
eszméitető és építő. 

4. Diósi Márton: Rajzok egyházunk múltjából. 
35-—37. (hármas füzet), ára 12 kr. 

A magyar prot. egyház történetéből ad egyes rész-
ket, rövid általánosságban, úgy, hogy a történelmet nem 
ismerő ember előtt is feltárul az a sok százados küzde-
lem, melyen egyházunknak keresztül kellett mennie, mely-
ben, mint a Mózes csipkebokra, égett, de azért meg nem 
emésztetett. 

Ismerteti a nép- és felsőbb iskolákat, az azokban 
uralkodott patriarchalis jó szokásokat, a melyek segítsé-
gével a legszegényebb bár, de tehetséges ifjú felküzdhette 
magát a legmagasabb polcra is, mert a protestánsok kez-
dettől fogva nagy gondot fordítottak iskoláikra, azokat 
segélyezték, ellátták fundációkkal, hogy a szegény ember 
gyermeke is tanulhasson. 

Föltünteti az egyszerű lelkészlakásokat, melyekben 
születtek és nevelkedtek az egyháznak és iskolának vallá-
sosságban, áldozatkészségben mindenkor példányképül szol-
gálható vezéremberei. 



Valóban a prot. egyház mindenkor dús kamatokkal 
nyerte vissza azt a tőkét, melyet szűkösen adhatott pap-
jainak, ezek gyermekeiben. A prot. templomok mellett 
nevekedett gyermekek támaszai voltak és lesznek később 
is a düledező templomoknak. 

A vegyes házasságokról, a legújabb törvények gyakor-
lati alkalmazásáról, s a magyar türelmességéről szól még 
röviden, komolyan és igaz lelkesedéssel ez a derék füzet. 

Az egész munkán igaz és mély vallásos érzület, a 
tapasztalásból merített komolyság, a múltnak becsülése, 
a jövőben vetett erős reménység, az isteni kegyelemben 
vetett élő hit vonul át, mely hitből fakadva hitet ébreszt 
és növeli a buzgóságot. Tanulsággal olvashatja nemcsak 
a nép fia, hanem az iskolázott ember is. 

5. Kenessey Béla: Bibliai kalauz. 38—40. (hármas) 
füzet, ára 12 kr. 

A biblia alapos ismerője és magyarázója azt sze-
retné, hogy mindenki ismerje és szeresse a Szentkönyvef, 
melyből világosság sugároz és élet támad. Ezért a könyv 
megértésére szükséges bevezetés után sorra veszi az ó- és 
újtestamentum könyveit, röviden elmondja tartalmukat, 
ismerteti szerzőiket, megnevezi a kort, melyben egyik és 
másik szerepelt, s aztán közbe-közbe egy rövid kérdés, 
vagy óhaj alakjában tesz megjegyzéseket, melyek rövid-
ségükkel is nagyon sokat mondanak a gondolkozni tudó 
és szerető embernek. De ad bővebb magyarázatot is. A 
bűn, az ezzel járó szenvedés, az isteni igazságszolgálta-
tás, a váltság, s az örökéletről adott fejtegetések úgy az 
értelmet, mint a szív világát kielégítik, megnyugtatják, 
megtermékenyítik. 

Valami édes, boldogító érzés támadt bennem, mikor 
a mély s igaz vallásosságtól áthatott kis könyvet végig 
olvastam, melyről hiszem, hogy sok lelket fog világosságra, 
az élet vizéhez kalauzolni. Olyan munka ez is, melyet 
nagy lelki haszonnal olvashat az egyszerű ember, de a 
vallástanító és az igehirdető is gyönyörűséggel forgathat; 
mert nem csak tudását gyarapítja belőle, hanem hitét is 
növeli és izmosítja. 

Általában véve a »Koszorú* ez idei füzetetei vál-
tozatosak, tartalmasak, lelki haszonnal forgathatók. Lelké-
szeink, katekhetáink és tanítóink, valamint az egyház belső 
élete, a valláserkölcsi élet iránt érdeklődő presbitereink 
nagyon jó szolgálatot tesznek a hitéletnek, ha ezeket a 
csinos kiállítású, rendkívül olcsó füzetkéket a keresztyén 
családok között minél szélesebb körben ajánlják, terjesz-
tik. Itt vannak a hosszú téli esték, olvasni szerető népün-
ket ilyen jó könyvekkel ellátni, erkölcsi életöket ezekkel 
nemesíteni s az erkölcs-rontó ponyva-irodalmat a »Ko-
s z o r ú i k segítségével kiszorítani: valóban nemes és haza-
fias kötelesség. 

A »Koszorú« füzetek megrendelhetők a Magy. Prot. 
Irod. Tár. főbizományosánál, Hornyánszky V. könyvkeres-
kedésében, a m. t. Akadémia bérházában. K. S. 

MISSZIOÜGY. 

Jubiláns lelkészi kör s pár szó az egyházi 
értekezletekről. 

Jubiláns lelkészi kör? Hát ilyen is van már Magyar-
országon? Igen. van egy papi értekezlet, mely a napok-
ban egész csendben, de annál nagyobb örömmel ülte 
meg intra suas portás fennállásának negyedszázados 
jubilaeumát. Ez a gömöri ev. ref. lelkészi értekezlet, mely 
1872-ben keletkezett, ennélfogva méltán tekinthető a többi 
hasonnevű értekezletek magvául. A mondott évben Csabay 
Pál, szubafői ref. lelkész ifjonti lelkesedéssel és pályáján 
csüggő eszményi szeretettel egy »Kálvin-kör < felállítását 
sürgette társai között. Eszméje fiatal kollégáinál lelkes 
fogadtatásra találván 1872. őszén már az egyházmegyét 
keresték meg, hogy a kör felállítását engedélyezze, a mit 
az készségesen meg is cselekedett. A kör csakhamar 
megalakult a gömöri egyházmegye fiatal lelkésznemzedé-
kéből, összeállította és az egyházmegyével megerősíttette 
alapszabályait. Ezek szerint a gömöri papi »Kálvin körnek* 
célja volt *a szellemi tevékenységnek egymásrahatás által 
folytonos jótékony mozgásban tartása, a lelkészi teendők 
miként végzésének megvitatása, s a lelkészi tapasztalatok 
kicserélése*. 

Látni való. hogy a kör belmissziói jelleggel indult 
meg, s a hívekre való nagyobb hatást és az okszerű 
cura pastoralist a minden kérdés felől tájékoztatott, és 
magát folyton képző papság színvonalának magasan tar-
tása által iparkodott elérni. — A kör szép lelkű, nagy 
tehetségű indítványozója és egyik legbuzgóbb munkása 
írja hozzám egyik levelében : »Igaz. hogy világra szóló 
nagy dolgokat nem végeztünk, de a testületi szellem 
ébrentartására a kör jótékony hatását elvitatni senkinek 
sem lehet. Meg aztán tanulgattunk, dolgozgattunk is vala-
mit, lelkünk termékenyült, s hivatalunk szövényes teendői 
között útbaigazítást találtunk*. Mindez az utolsóig igaz, 
erről tanúskodik a gömöri ref. papság lelkes ügyszeretete, 
lankadatlan munkássága s azon körülmény, hogy midőn 
a belmisszió szempontjából a lelkészi értekezletek szer-
vezkedni kezdettek, a gömöri Kálvin kör egész erővel s 
megnagyobbodott táborral rögtön csatlakozott a mozga-
lomhoz, annak szellemében újraalakult és szabályait a 
követelményekhez képest alakította át, s azóta már nem 
egyszer hallatta nyomós szavát országos érdekű egyházi 
kérdésekben. 

A gömöri Kálvin-kör elnöke volt Terhes Pál, egy-
kori rimaszombati lelkész. Nevesebb és munkásabb tagjai: 
Csabay Pál, Kupay Dénes, Buszkay Gyula, Szkárossy 
Gusztáv, Kovács László, s az oly tragikus végű Osváth 
István. 

A Kálvin-körnek a belmisszió szolgálatában álló 
lelkészi értekezletté való átalakítását Kupay Dénes kez-
dette meg, az ő ideiglenes elnöklete alatt működött az 
újraszervező bizottság és történt 1890-ben Tornalyán a 



tisztújítás, a mikor közlelkesedéssel Csabay Pál, jelenben 
balogi lelkészt választották meg elnökké. Az ő agilitása 
és hatalmas megnyitó beszédei nagyban irányítják és 
előmozdítják az értekezlet hathatós működését. De rajta 
kívül még úgy a régibb, mint az újabb papi gárdából 
egész tehetséges és nagy buzgalmú sereg építi az anya-
szentegyházat. Ilyenek a régiek közül Nagy Pál espere-
sen kívül Kupay Dénes, Ruszkav Gyula, Balta György, 
az újabbakból: Vattav László, Sághy Sándor, Czinke 
István, Búzi Márton, Pósa Lajos stb. 

A gömöri lelkészi értekezletet nemcsak múltjánál 
és tevékenységénél, hanem vezetésénél fogva is az elsők 
közé kell helyeznünk. A hivatalos egyházmegyétől önál-
lóan működik, de természetesen, törekvéseiknek közös 
célja lévén, annak mégis segítő jobbkezét képezi. Az 
értekezlet tisztviselői állására is olyanokat emelt a köz-
bizalom, a kiknek a hivatalos egyházmegyén nagyobb 
mérvű elfoglaltatásuk nincsen és így több időt s frissebb 
erőt szentelhetnek az értekezletnek. Szerintem ez így is 
van jól, s azt tartom, hogy az értekezleti elnökségekkel 
és ügyvitellel az egyházmegyében az espereseket, a kerü-
leten a püspököket és főgondnokokat terheli meg. nem 
helyes, mikor ők úgyis olyan állást foglalnak el, melynek 
betöltésére legjobb erejöket és idejöket le kell kötniök. 

Tudvalevő, hogy e kérdés körül a Tiszántúl a szat-
mári egyházi értekezleten heves harc folyt s végre is a 
hivatalos kerület fejeit állították az értekezlet élére, s a 
választmányt esperesekkel és gondnokokkal töltötték meg. 
Alighanem azért, mert attól tartottak, hogy az értekezlet 
contra-egyházkerület lesz és frontot csinál a hivatalos 
egyháznak. Ez, azt hiszem, felesleges aggodalom, s nyil-
vánulásában egyáltalán nem szolgál az értekezlet javára. 
Elvégre is az volna a cél, hogy azokat vonjuk szorosab-
ban az értekezlet kötelékei közé, azoknak buzgóságát 
biztosítsuk az egyház építésére, a kiknek máshol vagy 
épen nem, vagy csak kisebb kör és szerep jut egyház-
társadalmi életünkben. Ez az én meggyőződésem, ezt 
tartom, célhozvezetőbbnek, s ettől várok üdvösebb jövendőt. 

S. Szabó József. 

B E L F Ö L D . 
A dunamelléki egyházkerület közgyűlése, 

A gyűlés negyedik napján Szász Károly és Cseh 
Ervin elnöklete alatt Kálósi József előadásában többek hozzá-
szólása után elfogadta a közgyűlés a solti egyházmegye amaz 
indítványát, hogy a Soltra Alajosné által tett gyáminté-
zeti alapítvány a solti egyházmegye lelkészi gyámegye-
sületének fizettessék ki. E határozatban az a vezérelv 
vezette a közgyűlést, hogy bár nevezett Soltra Alajosné 
a dunamelléki egyházkerület által lelkészözvegyek és árvák 
segélyezésére alapított gyámegyesület részére hagyta a 
2500 forintot, de mivel ilyen egyesülete a kerületnek 
nincs (csak egy kis lelkészi özvegy-árva alapja van); s 
mivel az örökösök egyenesen azt vallják, hogy édes any-
jok a solti egyházmegyei lelkészi gyámintézetnek hagyo-

mányozta a kérdéses összeget s ők ennek készek is ki-
fizetni: az egyházkerület, hogy két szék között a pad alatt 
ne maradjon, az egyházmegye kérelmét teljesíthetőnek 
határozta. 

F. Kiss Károly budapesti ref. főgimnáziumi tanár-
nak a tanári rangsorban való megrövidítése miatt benyúj-
tott panaszát az illetékes pesti egyházmegyei közigazga-
tási bírósághoz rendelte áttétetni a közgyűlés. 

Majd Stand Lajos, id gazdasági felügyelő terjesztette 
elő a jog- és gazdaságügyi jelentését, mely tudomásul vétet-
vén, ez év folyamán tett, különböző irányú intézkedéseket 
elfogadta a közgyűlés és Stand Lajost állásában meg-
erősítette. 

Ez után Szilassy Aladár, mint a feloszlott tanári 
gyámegyesület vagyonának felosztására kiküldött bizottság 
elnöke tett részletes jelentést a tanári gyámegyesületi 
vagyonfelosztásról, mely szerint az egyesület vagyona körül-
belől 78,000 frt volt, mely három részre oszlott föl. 
Ugyanis kivétetett az özvegyek és árvák segélyezésére, 
mint fogyó tőke, 36,058 forint 33 kr. mely a szakértők 
számítása szerint az utolsó segélyre jogosult kihaltával 
egészen elfogy. Az állami nyugdíjintézetbe belépett gim-
náziumi, jogakadémiai és tanárképezdei tanárok részére 
tényleg átadatott 17,660 frt 71 kr. Az öt theologiai tanár 
és családja részére pedig a gyámegyesületben szerzett 
jogaiknak kiegyenlítésére szintén fogyó tőke alakjában 
kiadatott 23,547 frt 61 kr. Mivel pedig az egyesület fölosz-
lott s így mint jogalany, már nem létezik, kimondotta a 
közgyűlés, hogy a gyámegyesületi özvegyek és árvák 
részére kiszakított vagyon tulajdonosa az alapszabályok 
értelmében az egyházkerület, mely ennek a vagyonnak a 
kezelését egyetemleges felelősség mellett a volt gyámegye-
sület kecskeméti válasz!mányi tagjaira bízta. 

A »Fonciére« biztosító intézetnek az egyházkerület-
hez beterjesztett ajánlatát, mely az eddigi tíízkárbiztosí-
tásoknál kedvezőbb díjtételeket ajánl s mely szerint maga 
az egyházkerület is bizonyos kedvezményekben részesülne 
a nyereségből, a közgyűlés kiadta az előadónak (Kovács 
Albert), hogy hasonlítsa össze a többi, különösen az első 
magyar általános biztosító társaság díjtáblázataival és 
erről tegyen jelentést a legközelebbi közgyűlésnek. 

A Báthory—Sigray-féle önmagát idővel 5000 fo-
rintról 100.000 frtra kiegészítendő alapítvány ügyében, 
melynek jelenlegi állása 16,500 frt s mely a budapesti 
theol. akadémia javára 1885-ben tétetett, elfogadta a köz-
gyűlés az előadó ama javaslatát, hogy dr. Sigray Pál, 
az alapítvány gondnoka, kéressék föl, hogy évről-évre 
tegyen jelentést az egyházkerületnek az alapítvány állá-
sáról. 

Majd a konventi jegyzőkönyvnek az a pontja került sző-
nyegre, mely a stóla-átlagot személyenként 10 krban álla-
pította meg. A közgyűlés, mivel a stolaris jövedelmi ada-
tokat csak három traktus küldötte be, nem kivánja a 
stóla-összeírást, tovább folytatni, hanem megnyugszik a 
konvent idevonatkozó határozatában és az ott említett 
kulcsot (minden személy után 10 kr. stóla-átlagot) elfo-
gadja és kimondja, hogy a mely gyülekezetben a stóla 
megváltását akarják eszközölni, ott ez a kulcs veendő 
alapul. 

A tőkesegély kérdésében a konvent ama felhívása 
tárgyaltatott az után. hogy mivel a tőkesegélyezés céljára 
szolgáló pénz kiosztását már a jövő konvent megkezdi; 
jelölje ki az egyházkerület ama kebelbeli egyházakat, me-
lyek erre rászorulnak s terjeszszen a segélyezés módozatja 
iránt részletes kimutatást a legközelebbi konvent elé. A 
közgyűlés Szász Károly püspök úr indítványára ezt a 
fontos tárgyat a februárban tartandó rendkívüli egyhaz-



kerületi közgyűlésen fogja elintézni, addig pedig sürgősen 
utasítja az egyházmegyéket, hogy a mennyiben még nem 
tették, ügy készítsék el háladéktalanul a kimutatáshoz 
szükséges előmunkálatokat. 

A közjogi bizottság jelentése olvastatott föl azután 
az esperesek és egyházmegyei gondnokok helyettesítéséről 
s előadó ama javaslatát, hogy e tekintetben még ne tör-
ténjék intézkedés, mivel ehhez szükséges a törvények 
kiegészítése, az pedig csak a zsinat által történhetik meg, 
elfogadta a közgyűlés; de egyszersmind fölhívta az egy-
házmegyéket, hogy terjeszszenek be e tekintetben vélemé 
nyes javaslatokat, melyeknek tárgyalása a rendkívüli köz-
gyűlés kötelessége lesz; a javaslatok feldolgozására bizott-
ságot választottak, melynek tagjai lettek Szász Károly 
püspök elnöklete alatt: Szilády Áron, Karap Ferenc és 
Ádám András tanácsbirák. 

A konventi jegyzőkönyvnek arra a pontjára vonat-
kozólag, mely nyilatkozattételre hívja fel az egyházkerü-
leti közgyűlést a kántori és tanítói fizetések elkülönítésének 
kérdésében, mivel e dologban még 1895-ben határozott 
a közgyűlés: utasították az elnököt, hogy mutassa be majd 
ezt a végzést a konventnek. A konventnek arra a fölhí-
vására pedig, hogy az egyházkerület terjeszszen föl hozzá 
vagyonkönyv-mintákat: elfogadták Kovács Albert előadó-
nak azt az indítványát, hogy küldjenek be az esperesek 
az egyes egyházmegyékből ily mintákat. 

Majd következett Farkas .József, theologiai tanár 
előadásában a budapesti ref. egyház tulajdonában levő 
Baár-féle alapítványi telek eladásáról szóló jelentés, a me-
lyek az egyházmegye egyhangúlag elfogadott. A közgyűlés 
az eladást helyesli és fölhatalmazza az elnökséget nem-
csak ennek a teleknek eladásáról szóló szerződés meg-
erősítésére, hanem arra is, hogy ha az alapítvány más 
telkét kivánná eladni a budapesti egyháztanács, az elnök-
ség azt az eladási szerződést is megerősítheti. Fölhatal-
mazta továbbá az elnökséget arra is, hogy a budai 
Fazekas-téri lelkészlaknak és bérháznak fölépítéséről s a 
szomszédos telek megvételéről szóló szerződést is jóvá 
hagyhatja, de úgy, hogy mindezekről utólagosan részletes 
jelentés terjesztessék a közgyűlés elé. 

Az egyes egyházak által újonnan megállapított lelkészi 
és tanítói díjlevelek megállapítása után Könyves Tóth 
Sámuelt és Szabó Mihályt, kik a tiszántúli egyházkerü-
letben végezték és fejezték is be theologiai tanulmá-
nyaikat, bekebelezték a dunamelléki egyházkerület segéd-
lelkészei közé. 

Most következett a mai gyűlés legfontosabb tárgya: 
a budepesti ref. theologiai akadémia tanári nyugdíjinté-
zetéről szóló tervezet. A nyugdíjintézeti bizottság munká-
latáról, az alapszabályról, ennek indokolásáról és a szak-
értői számításról Kovács Albert jegyző és bizottsági elő-
adó referált. A tervezett nyugdíjintézet tulajdonképen 
rokkantsági nyugdíjintézet, mert tagjai csak szolgálatkép-
telenség vagy rokkantság esetén részesülhetnek nyugdíjban, 
fősúly tehát az özvegyek és árvák ellátására van fektetve. A 
tanár nyugdíja tíz évig semmi, tíz évi szolgálat után a fizetés 
és korpótlék 40°/o-a, azután minden évben 3°/<fkal emel-
kedik egész a 30-dik szolgálati évig, de a nyugdíj csak 
szolgálatképtelenség esetében tétetik folyóvá. Az özvegy 
nyugdíja mindig a férj esedékes nyugdíjának a fele; az 
árváké 20 éves korukig az anya nyugdíjának egyhatod 
része. Fedezetét egy részben az a 24,000 frtot meghaladó 
összeg teszi, a melyet a feloszlott tanári gyámegyesület 
vagyonából hasítottak ki, mint a theol. tanárokat illető 
fond perdüt. Az alaptőke többi részét egyfelől az egyház-
kerületnek, másfelől a theol. akadémia pénztárának kel-
lene fedezni. A tanárok belépéskor fizetésök egyharmadát 

azután minden évben 2°/0-ot fizetnek a nyugdíj-pénztárba. 
A tervezet fedezeti részéről Szilassy Aladár számszéki 
elnök terjesztette elő a számszék jelentését, melynek veleje 
az, hogy az egyházkerület és a theol. akadémia pénztá-
rában szűkcsen és ideiglenesen meg van a kivánt fedezet; 
de hogy az intézet teljesen biztos legyen, indítványozza a 
számszék, hogy kéressék fel a konvent arra, hogy a theol. 
akadémiák nyugdíjintézetét ezer-ezer forinttal állandóan 
segélyezze. 

A közgyűlés Koncz Imre esperes felszólalására elha-
tározta, hogy tekintettel az ügy nagy fontosságára, enged-
tessék idő a tervezet alapos tanulmányozására; e végből 
a theol. igazgató külön füzetben nyomassa ki az alap-
szabálytervezetet, az indokolást, a szakértői számításokat 
és a számszéknek a fedezetre vonatkozó jelentését, s 
mindezek küldessenek meg a közgyűlés tagjainak és más 
érdeklődőknek tanulmányozásra és véleményezésre. Az 
észrevételek és indítványok 1898. január közepéig püspök 
úrhoz küldendők be és az eddigi nyugdíjintézeti bizottság 
elé terjesztendők, melynek tagjai (Szilassy Aladár, Vécsey 
Tamás, Konc Imre, Kovács Albert és Petri Elek) továbbra 
is meghagyattak. Az egyházkerület pedig ezeknek a véle-
ményeknek meghallgatása után a februárban tartandó 
rendkívüli közgyűlésen fog érdemlegesen határozni ebben 
az ügyben; addig pedig az esetleg bekövetkező szeren-
csétlenségekért a theol. tanárok részére kiszakított fond-
perdü erejéig az egyházkerület szavatol. A fond perdü 
kezelése ideiglenesen a feloszlott gyámegyesület volt választ-
mányi tagjainál Kecskeméten hagyatott vagyoni felelős-
ség mellett. 

E gyűlésen még a missziói bizottság jelentése tár-
gyaltatott le, melyet Szendy Lajos terjesztett a közgyűlés 
elé. A jelentés kiemeli a missziói lelkészek buzgó tevé-
kenységét, mit legjobban bizonyítanak az évről-évre foko-
zatosan fejlődő és a hitélet elevenségét, szilárdulását mu-
tató jelenségek. A missziói pontok hívei folyton szaporod-
nak, számban és erőben gyarapodnak, a beskai misszióhoz 
tartozó Mitrovica és Gergurovice kivételével, melynek lét-
száma kiköltözés folytán apadóban van, más helyeken 
azonban újabb és újabb pontok találkoznak és vonattak 
be a missziói működés körébe. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul vette és elfogadta 
a bizottság azon javaslatát, hogy 400 frtnyi újabb segély-
összeg kéressék a konventtől. 

Az ötödik nap délutánján a közgyűlés a számszéki 
bizottság jelentését tárgyalta Szász János egyházkerületi 
számvevő előadásában. 

A terjedelmes jelentés lelkiismeretes és szabatos 
kidolgozásáért az egyházkerület a számszék elnökének: 
Szilassy Aladárnak köszönetet mondott és az abban fog-
laltakat tudomásul vette. 

A jelentésből kiemeljük a főbb pénztárakra vonat-
kozó következő adatokat: 

I. Az egyházkerület pénztárai. 

vagyon állaga A) Közpénztár. 1896. dec. 31-én 157,113 frt 
24 kr., mi a mult évihez hasonlítva 2126 forint 69 kr. 
vagyonapadást mutat. 

B) Missziói pénztár: 

vagyon állaga az 1896. évi zárlatkor 18,936 frt 58 kr. 
Gyarapodás 568 frt 20 kr. 

Bevétele 2881 frt 08 kr. 
Kiadása . . . . _. 795 frt 32 kn_ 
Maradvány . . . . 2085 frt 75 kr. 



C) Államsegélypénztár: 
vagyon állaga összesen 170.955 frt 13 kr., mely a mult 
évihez 4708 frt 65 szaporodást tüntet fel. 

Bevétele . . . . 56,283 frt 79 kr. 
Kiadása. . . . ._32,470 frt 83 kr. 
Maradvány. . . . 23,812 frt 96 kr. 

D) B. Baldácsy-alappénztár: 
Bevétel 3716 frt 20 kr. 
Kiadás . . . . 2111 frt 13 kr. 
Maradvány . . . 1.605 frt 07 kr. 

Itt 215 frt 88 kr. többlet mutatkozott. 

E) Zsinati pénztár : 
Bevétel 596 frt 54 kr. 
Kiadás ^ 2 frt 98 kr. 
Maradvány . . . . 593 frt 56 kr. 

II. A theol. akadémia pénztára. 

A) A főpénztárban: 
Bevétel 32,235 frt 15 kr. 
Kiadás . . . . . 20,090 frt 83 kr. 
Maradvány . . . 12,144 frt 32 kr. 

Az akadémia tőkevagyona 368,515 frt 1/2 kr. 

B) A konviktusi pénztárban: 
Bevétel 4206 frt 86 V2 kr. 
Kiadás 4067 frt 67 " kr. 
Maradvány . . 139 frt 19l/2 kr. 
Vagyon-állag. . . . 3841 frt 58 kr. 

C) Theol. tanári könyvtár: 
Bevétel 248 frt 19 kr. 
Kiadás . . . . . . 234 frt 87 kr. 
Maradvány. . . . " 13 frt 32 kr. 

A számvevőszék javaslata alapján, dr. Jászi Viktor 
kecskeméti jogtanár eddigi 1200 frt törzsfizetése 1600 fo-
rintra, eddigi 200 frt lakbére 300 frtra emeltetett és kor-
pótléka is rendeztetett. 

Az államsegély-osztó bizottság jelentésére Szilády 
Áron előterjesztésében 43 kérvényre egyházaknak 2990 frt, 
lelkészeknek 2579 frt szavaztatott meg. (A részletes kimu-
tatás az »Egyház« rovatában olvasható. Szerk.) 

Az irodalmi bizottság jelentése alapján tudomásul 
vette a közgyűlés, hogy új kiadás rendeztetett a Fapp 
Károly Bibliai Történetek és a Bocsor Lajos Ker. Egy-
háztörténet című műveiből; hogy a bizottság új előadó-
jává Hamar István theol tanár választatott, minek kap-
csán a volt előadónak, Petri Eleknek jegyzőkönyvi elis-
merés és köszönet szavaztatott; s hogy Bocsor Lajos új 
konfirmációi kátéja bírálatra kiadatott. Majd a bizottság 
javaslatára elrendeltetett, hogy Földváry László: »Adalé-
kok a dunamelléki egyházkerület történetéhez« című fon-
tos müvére az előfizetők gyűjtése tovább folytattassék, a 
3 frt előfizetési díj három évre beosztott részletekben is 
elfogadtassék. s az előfizetési pénzek Hamar István theol. 
tanárhoz (Kálvintér 7. sz.), a bizottság új előadójához 
küldessenek be; s végül, hogy a könyv kinyomatása meg-
kezdessék és szerzőnek a mult évben megszavazott 500 frt 
írói tiszteletdíj utalványoztassék. 

Ezután még a helyettes és segédlelkészek elhelyezése 
jelentetett be, melyet a közgyűlés változtatás nélkül elfo-

gadott. (A névsor Lapunk »Különfélék® rovatában ol-
vasható. 

A hatodik napon, október 29-én az előző napi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítése után, bemutattatolt a lelkészek 
minősítési táblázata, felolvastatott a számszéknek egy kis 
pótjelentése s azután néhány kisebb fontosságú tárgy elin-
tézése után a közgyűlés Szász Károly püspök űrnak buzgó 
hálaimájával berekesztetett. M. J. 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület ez évi őszi köz-

gyűlését október hó 26-án kezdette meg Debrecenben. A 
gyűlés első két napján nagyon szép számmal voltak jelen 
a kerület tisztviselői, a megyék, egyházak és iskolák kép-
viselői. Elnököltek: Kiss Áron püspök és gr. Dégenfeld 
József főgondnok. 

A gyűlést a püspök a tőle megszokott kenetes 
imával nyitotta meg, mely után ugyancsak az ő félévi 
jelentését olvasták fel. Ebben többek között kegyelettel 
emlékezett meg a testvérfelekezet, nagy emberének, Péchy 
Tamásnak és a kollégium egyik nagy alapítójának, K. 
Tóth Antalnénak haláláról. A püspök jelentése sok örven-
detes dolgot foglalt magában, de volt elszomorító része is, 
mint pl. a bihari egyházmegyéből a püspöki hivatalhoz 
érkezett azon tudósítás, hogy ott rövid idő alatt sok csa-
ládfő lett felekezetnélkülivé. Nem elég, hogy ez egyház-
megyénket az eloláhosodás veszélye s a nazarenismus 
hódításai fenyegetik, íme most a felekezetnélküliség is 
rémképen terjed. 

Lelkes éljenzéssel és tüntető melegséggel fogadta a 
gyűlés az elnöki megnyitó beszédnek a királyi szobrok 
állításáról szóló részletét és a püspök azon indítványát, 
hogy ő felségéhez, minden magyar szivet megörvendez-
tető kegyes ajándékáért az egyházkerület az elnökség 
útján hódoló feliratot intézzen. Ott nyomban fel is olvas-
ták és egyhangú helyesléssel elfogadták a már előre 
megszerkesztett feliratot, mely főként következő passusa 
érintette legközelebbről a közgyűlést s keltett annál leg-
kiválóbb tetszést: »Nem illethet bennünket az önzés vádja, 
ha az egész ország közörömében osztakozva a mi örö-
münket tartjuk legbensőbbnek és legnagyobbnak, mert 
ama tíz kimagasló alak között Bocskay és Bethlen Icivá-
lólag a miénk s e hódoló felirat épen a nagy Bocskay 
örökéből, a Hajdúság székhelyéből kél«. 

Majd a tagokat igazolták s bejelentették Lengyel 
Imre, egyházkerületi tanácsbirónak alsó-szabolcs-hajduvi-
déki gondnokká történt megválasztatását. Lengyel röviden 
ajánlotta magát a közgyűlés jóakaratába. Az ő gondnokká 
választása által megüresedett kerületi tanácsbirói állásra 
a szavazást elrendelték. 

Az egyházkerületi egijh. fojegyzőválasztás ügyének 
megoldását politikai pártok mérkőzésévé is kívánták töb-
ben tenni, a mint ez már a Tiszántúl — bizony nem 
az egyház külső és belső építésének javára — annyi év 
óta történni szokott. A gyűlés tagjai a legfel vontabb figye-
lemmel kisérték a kérdés körül kifejlődött nagyszabású, 
hosszas vitát és várták annak eldőlését. Hogy mily óriási 
vilát provokált a szavazatbontó bizottság eljárása, abból 
is megítélkető, hogy az első nap d. e. 10 órától d. u. 
V22 óráig viaskodtak a pártok, s akkor fogadták el a 
bizottság jelentését, mely szerint Dicsőfi József lelkészszel 
szemben Zsigmond Sándor, alsószabolcs-hajdúvidéki espe-
res nyilváníttatott négy szótöbbséggel egyházkerületi egy-
házi főjegyzőnek. 



A főjegyzőválasztás feletti nagy s pár személyes 
allusiót kivéve a kerület dicséretére teljesen objectiv vita 
után a gyűlést az elnökség délelőttre bezárta. A tagok a 
főgondnok által adott ebédre mentek, hol számos tar 
talmas felköszöntő hangzott el úgy a házi gazdára, mint 
az új főjegyzőre és másokra. 

Délután folytatták a közgyűlést. Tárgyalás alá ke-
rült a Szilágyi-Andaházi intézetbe való felvétel s egyéb 
ezen nevelőintézetre tartozó ügy. Csiky Lajos, hittanár 
s intézeti ideiglenes gondnok kimerítő jelentést terjesztett 
elő ezen humanitárius intézményről, s egyúttal fontos 
reformtervekkel is állott elő, melyeket megvalósítani az 
intézet érdekében mulhatlanul szükségesnek tart. Az elő-
terjesztés és reformterv tetszéssel találkozott, mert abban 
le vannak fektetve az intézet jövő felvirágzásának alapjai. 
A múltban ez intézet vezetése körül, különösen az anyagi 
ügyeket illetőleg rendkívüli mulasztások történtek, miknek 
következtében a volt gondnokot, Vértessy István, városi 
főjegyzőt 11,267 frt erejeig elmarasztalták. Márk Endre 
egyházkerületi ügyész újabban ismét 1079 frt hiánynak 
jutott tudomására. A kerület időszaki tanácsa utasította 
az ügyészt, hogy a volt főgondnok és fiai ellen kielégí-
tési végrehajtást kérjen. Ez ellen Vértessy fölebbezett. Az 
újabban konstatált hiányt illetőleg a közgyűlés utasította 
az ügyészt, hogy tartsa figyelemmel az elévülés idejét és 
még annak előtte tegye meg a bűnfenyítő följelentést. 
Ily szomorú viszonyok mellett csakugyan kívánatos, hogy 
ez a nemescélú intézet reformáltassék és megbízható, 
lelkiismeretes vezetőre találjon. 

A gyűlés második napján Zsigmond Sándor újon-
nan választott főjegyző letette a hivatalos esküt és rövid 
beszédben megköszönvén a bizalmat, ajánlotta magát a 
reá váró nagy feladatokra. A megnyerő modorú, lelkes, 
nagyképzettségü és még munkabíró erejének teljességében 
lévő egyházi férfiú a közgyűlés éljenzése közölt foglalta 
el díszes hivatalát. Elődje, Tóth Sámuel iránt, a ki 25 éven 
át lankadatlan buzgósággal és példányszerű hűséggel szol-
gálta az egyházkerületet, a közgyűlés köszönetét és hálás 
elismerését jegyzőkönyvében is kifejezni határozta. 

Megválasztottak konventi rendes tagokul: Szabó 
János, Széli Kálmán, Horthy István Isaák Dezső gr. Tisza 
István, György Endre, Sass Béla és Szeremley Sámuel. 
Póttagokul: Zsigmond Sándor, Dávidházy János, Lengyel 
Imre és Borsos Benő. 

A tanítóképezdei ének- és zenetanári állására öten 
pályáztak, kik közül ez illetékes tanári kar ajánlatára a 
kollégiumi közös tanári kar kettőt terjesztett fel az egy-
házkerület elé, ú. m. első helyen P. Nagy Zoltán, debre-
ceni magánzeneakadémiai tanárt, második helyen Varga 
József, debreceni felsőbb leányiskolái zene- és énektanárt. 
A tanárválasztó bizottság azon javaslatot tette, hogy 
1898. február 1-től 1899. július l-ig P. Nagy ' Zoltán 
bizassék meg ideiglenesen az ének- és zenefanári teendők 
végzésével, akkor pedig az állásra új pályázat hirdettes-
sék. E javaslatot a közgyűlés elfogadta. 

Ezután apróbb ügyeket intéztek el s a miniszteri 
leiratokat vették tudomásul. 

Egyházi életünknek mélyére hat az esperesi karnak 
a csekélyebb jövedelmű lelkészek kérvénye targyában 
tett s a közgyűlés által elfogadott javaslata, mely szerint 
178 lelkészi állást nem kevesebb mint 28.796 frt évi 
állandó segélyben kellene részesíteni. 

A gyűlés harmadik és negyedik napján lanyhább 
érdeklődés mellet s megkevesbült számú tagok jelenlétéhen 
folytatta a kerület tanácskozásait, melyeknek még mindig 
sok fontos tárgya volt. 

A békési gimnázium bemutatta az állammal kötendő 
szerződésének tervezetét s kérte annak a konventhez 
ajánlőlag terjesztését. E szerint az állam 60 ezer frt 
egyszersmindenkori és 16 ezer frt évi segélyben részesí-
tené a főgimnáziummá kiegészítendő intézetet. Ez előnyös 
szerződésnek annyival inkább lehet örülni, mert az ellen-
lábas Csaba érdekében Békés rovására magas befolyás 
érvényesült s késleltette eddig Békés javára az ügy kedvező 
elintézését. Az egyházkerület természetesen szívesen járult 
hozzá, hogy a szerződés ajánlólag terjesztessék a kon-
vent elé, 

A szathmári egyházmegye arra kérte a kerületet, 
hogy az 1848: XX. t.-c. mielőbbi végrehajtását sürgesse 
s ezzel sok lelkész kezéből vegye ki végre a nyomorúság 
botját. A közgyűlés e tárgyban a konventhez ír. Ugyancsak 
a szathmári egyházmegye egy szép eszmének, a lelkészi 
árvaháznak megvalósítására hívta fel a kerület figyelmét. 
Az eszme élénk visszhangra talált, s egy küldöttség bíza-
tott meg, hogy részletes javaslatot készítsen a tárgyban 
a legközelebbi közgyűlésre. Kívánatos, hogy a megvaló-
sulás ne sokáig késsék. 

A beregi egyházmegye az iránt nyújtott be fölter-
jesztést, hogy a vasárnapi munkaszünet rendeztessék, s 
az összes állami és községi hivatalokra kiterjesztessék. 
A fölterjesztéshez örömmel járult a kerület s pártolólag 
viszi azt a konvent elé. 

Kovács Ferenc, volt egyházkerületi tanácsbiró s 
hódmezővásárhelyi lakos az ottani egyházi és isk. célokra 
végrendeletileg 67 ezer 652 frt (67,652 frt) vagyont 
hagyott. E fejedelmi hagyomány rendezése körül tett 
munkálatok bemutattatván azokat az egyházker. megnyug-
tató módon vette tudomásul. 

A főiskolai gazdasági tanács jegyzőkönyvei alapján 
néhai Vállyi János nagyértékű hagyományáért az ő örö-
köseihez hálafeliratot intéz a kerület. Bemutatta a gazda-
sági tanács az építtető új pénztárnak Kövy Lajos és 
néhai Győry Elek által eszközölt számadásait 1868-tól 
1896. december 3 l-ig, úgyszintén a főiskolai pénztárnak 
Elek Lajos által készített számadásait 1891. július 1-től 
1895. június 30-ig és idevonatkozólag a felülvizsgáló 
bizottság jelentését. Egyszersmind a munkálatokért meg-
szabott díjazást is bejelentette a tanács. Eszerint az épít-
tető új pénztár számadásáért 3000 frt, a kollégiumi pénz-
tár négy évi számadásának elkészítéséért 4800 frt. ennek 
felülvizsgálatáért 800 frt díjat állapított meg és utalvá-
nyozott a tanács s így hamarosan 9600, s ha az Elek 
Lajos részben való tanári helyettesítéséért fizetett 320 frtot 
is hozzászámíthatjuk, kis híján 10 ezer forintot kellett 
fizetni a kollégiumnak oly munkálatokért, melyeket annak 
idején hivatalos, fizetett közegei állásukból kifolyólag díj 
nélkül tartoztak volna előállítani. Nagyon is itt az ideje 
tehát, hogy a kollégiumi vagyon kezelésében szigorított 
intézkedések tétessenek és az ellenőrzés teljes mértékben 
és minden irányban biztosíttassék. A kerület különben, 
miután faite accompli-val állott szemben, a gazdasági 
tanács jelentéseit tudomásul vette, de jövőre utasította, 
hogy a fentebbiekhez hasonló s a költségvetésbe be nem 
illeszthető nagyobb kiadásokat önhatalmúlag, a közgyűlés 
jóváhagyása nélkül ne tegyen. 

Egy felmerült eset alkalmából, melyben a tanár 
állal felszámított költözködési összeget a gazdasági tanács 
soknak ítélte, s jövőre átalányösszeg megállapítását kérte, 
a kerület kimondotta, hogy ezentúl költözködési átalány 
címén minden jövendő új tanárnak 50 frt adassék. 

Ezután az egyházkerületi tanügyi bizottság előter-
jesztéseit vették tárgyalás alá. A rövid határozati javas-
latokat alig egy-keitő kivételével vita nélkül elfogadták. 



Csak a debreceni főgimnázium túlzsúfoltsága keltett egy 
kis eszmecserét. A tanügyi bizottság új párhuzamos osz-
tályok felállítását nem javasolja, hanem utasíttatni kéri 
a tanári kart, hogy a törvényes létszámon felül ne vegyen 
föl növendékeket. E merev megkötést a kerület nem he-
lyeselte, hanem azzal az utasítással tette vissza az ügyet 
a tanügyi bizottsághoz, hogy azt behatóan tárgyalja és a 
tavaszi közgyűlésre véleményes jelentést tegyen. 

Dr. Bartha Béla jogtanár s ismert prot. író elha-
lasztani kéri magántanári képesítésének megszerzését s 
ezzel kapcsolatban a tavalyi tanári fizetés-rendezésnek 
azon megszorítását, mely a kötelezettség alatt álló taná-
rokat kötelezettségök lerovásáig minden fizetésemeléstől 
eltiltja, e megszorítást kéri magára nézve hatályon kívül 
helyezni. Tekintve folyamodónak a prot. egyház és iskola 
szolgálatában szerzett kiváló érdemeit, a közgyűlés kérel-
mét teljesítette. Dr. Peczkó Ernő gimn. tanárnak, ki latin 
s magyarra van képesítve, a megválasztatásakor reá rótt 
történelmi képesítettség alól leendő fölmentését kérő folya-
modványát, melyet a tanügyi bizottság elutasított, a kerü-
let újabb jelentéstétel végett a bizottsághoz visszatette. 

Egy autonomia-ellenes gravament is jelentett a török-
szentmiklósi egyház. Ott egy derék polgár alapítványt tett 
az iskola részére. Az egyházmegye e tényt fölterjesztette 
a minisztériumhoz, hogy fejezze ki köszönetét az adomá-
nyozó iránt. A miniszter az alapító levél bemutatását és 
azt kívánta, hogy az egyház vállaljon felelősséget az ala-
pítvány örök épségéért. Ezt tartotta az egyházmegye és 
az egyházkerület is sérelmes beavatkozásnak, s az ellen 
a konvent útján óvást tesz. 

Az alsó-szabolcs-hajdúvidéki egyházmegye az egyházi 
felsőbbség megsértésének miként leendő megtorolására kért 
intézkedést. Kiadták javaslattétel végett az esperesi 
karnak. 

A diószegi második lelkészi állást megokolt kére-
lemre a közgyűlés megszüntette, de az egy lelkészt állandó 
káplántartásra kötelezte. 

Végül a Debreceni ProUstáns Lapnak egyházkerü-
leti hivatalos lappá tevését célzó javaslat ügyében meg-
bízták a kerületi költségvetést készítő s így annak anyagi 
viszonyait ismerő bizottságot, hogy a nevezett lap szer-
kesztőségével értekezzék és az értekezlet eredményét ter-
jeszsze a jövő közgyűlés elé. 

Alföldi. 

IRODALOM. 
** Evangelische Blátter aus Ungarn cím alatt 

Jausz Vilmos és Szabó Aladár theol. tanárok szerkeszté-
sében október 31-diki kelettel megjelent az az egy íves havi 
egyházi lap, melynek készülését a mult hónapban jeleztük. 
A lap tájkozást, megbízható informatiót akar nyújtani a 
külföldi hittestvéreknek a magyarországi prot. egyházi, 
egyháztársadalmi és irodalmi életről. A vezércikkben ezt 
mondják el a szerkesztők s egyszersmind színt vallanak 
arra nézve, hogy az evangéliumi keresztyénségnek hű 
vallói és követői. A második cikkben Jausz V. a magyar-
országi ág. h. evangélikus egyház múltját és jelenét mu-
tatja be dióhéjban. Majd Pokoly József ismerteti hasonló 
módon a magyar ev. ref. egyházat. Egy névtelen cikk a 
magyarországi mértékletességi mozgalmakról szól. A »Tár-
cá«-ban Bévész Kálmán a kassai ref. egyház úrvacsorai 

eszközeit írja le, képpel is illusztrálva, Wéber Samu pedig 
a szepességi protestantismus ama sötét lapját rajzolja, 
mikor 1674-ben 41 lelkipásztort küldött számkivetésbe az 
ellenséges polgári hatalom. Végül néhány apróság fejezi 
be az élénken szerkesztett lap első számát. — A kis 
lapnak van létjogosultsága; életjelt kell adnunk magunkról 
a külföld előtt, mert ott részint nem ismernek, részint 
félreismernek bennünket. S a szerkesztőség az első szám 
összeállításával megmutatta, hogy hivatása magaslatán áll. 
Komolyan, tárgyilagosan és változatosan referál és infor-
mál dolgainkról — a külföldön. Megérdemli a támogatást. 
Előfizetési ára egy évre egy korona, mely Szabó Aladár-
hoz (Budapest, 1., Városmajor-u. 48.) küldendő. 

** Keresztyén Vallástan. Ág. h. ev. ismétlő isko-
lások és konfirmandusok számára írta Feyér Gyula pür-
kereci lelkész. Brassó, 1897. Zeidner Henrik tulajdona. 
Ára ? — Ez az egyszerű, világos és magyaros nyelven írt 
vallási vezérfonal az ismétlő iskolások és a konfirmandu-
soknak van szánva, s erre a célra teljesen alkalmas is. 
Mert könnyen, röviden és érthetően az egész keresztyén 
vallástanl felöleli. Magában foglalja a tízparancsolatot, a 
hitágazatokat, az űri imádságot, a keresztséget, a konfir-
mációt és az űri szent vacsorát; sőt szól röviden a bib-
liáról, a reformáció történetéről, a keresztyén hitfelekeze-
tekről, a választanokról, Luther diadal-énekéről és a 
függelékben az ágostai hitvallás rövid tartalmáról is. Beve-
zetésében vagy 23 egyházi férfiúnak, köztük Szász Domo-
kos, Hándel Vilmos, Bierbrunner, Zábrák, dr. Masznyik, 
Sántha K. bírálatát is közzéteszi a szerző (a mi nem 
igen van helyén egy tankönyvben). Átlapozva a kis füze-
tet, mi is megerősítjük egyik bírálója ama véleményét, 
hogy Feyér Gyula »Keresztyén Vallástan«-a ^szerencsés 
kivonata a legszükségesebb tudnivalóknak. Sikerült rövid-
let«. Felhívjuk rá az érdeklődők pártoló figyelmét. 

** Megjelent a »Protestáns Pap« című lap 
XVllI-ik évfolyamának 10-ik száma Lágler Sándor és 
Kálmán Dezső szerkesztésében Kölesden, következő tarta-
lommal: Sírnál. Sántha Károlytól. — Kádencia. Ifj. Eötvös 
Károlytól. — Az új ember ismertető jelei. Módra Imrétől 
— Életünk gyors lefolyása mire serkent? Jávori Nádortól. 
— Izsák és fiai. Földváry Lászlótól. — Vallásos órák 
Ladányitól. — Áldások az Urasztalánál. Batta Györgytől. 
— Gyászbeszéd. Adorján Ferenctől. — Halotti ima. Boros 
Istvántól. — Törvények és rendeletek tára. Kund Samutól 
— Egyházi tiszti választások. — Papválasztások. — Halá-
lozások. — Irodalom. A lapra előfizethetni a szerkesztőknél 
egy évre 4 frttal, félévre 2 forinttal, negyedévre 1 forinttal. 
— Kaphatók még régibb évfolyamokból teljes példányok, 
a mult évfolyamból azonban az 1., 2., 3-ik számok telje-
sen elfogytak. 

** A Magyar Nép Múltja és Jelene. Ez a címe 
annak a nagy két kötetes munkának, mnlyet Benedek 
Elek a magyar népszabadság, a jobbágyság felszabadulá-
sának közeledő ötvenéves fordulójára ír s melynek első 
füzete e héten hagyta el a sajtót. A negyedrét alakú, 
erős papirosra nyomott könyv első füzete a nagy meleg-
séggel megírt bevezetés után, melyben az egész munka 



érdekes tervezetét olvassuk, három fejezetet tartalmaz. 
Az elsőben a honfoglaló magyar életét rajzolja meg az 
író, a másodikban (Szabadok és nem szabadok) a külön-
böző rendek és osztályok alakulását ismerteti s úgy tér 
át a Kereszt és a bálvány küzdelmének eleven, drámai 
rajzára. Benedek, ki csak most fejezte be nagy öt kötetes 
munkáját, a magyar nép ezerévi meseköltését, e könyvé-
ben a föld népének történetét, a nemességgel való viszo-
nyát s a felszabadulásért való erős küzdelmeit írja meg, 
mely küzdelmek közt különösen a Dózsa, a Péró-féle, 
meg a Hora- és Kloska-lázadás igen érdekesek. A első 
kötet 48-ig halad, mikor a népből nemzet lesz, s midőn 
a nemesség nemcsak a jogokat osztja meg a néppel, de 
részt vesz a közterhekben is. A második kötet a ma élő 
nép életét rajzolja, a népélet minden jelentősebb mozza-
natát felölelvén, a bölcsőtől a sírig. A most megjelent 
első füzet után méltó érdeklődéssel várjuk a folytatás 
megjelenését. Ebben a füzetben számos igen sikerült illusz-
tráció idézi vissza a magyar nép ezer év előtti életmód-
ját, s csatolva van hozzá két hatásos műmelléklet is, az 
egyik (A szerzetesek szántani tanítják a népet) a magyar 
történelem első korából meríti tárgyát, a másik egy szép 
szines kép, Dudits Andor festménye után, egy megkapó 
jelenet: II. Rákóczy Ferenc búcsúja a néptől. A Magyar 
Nép Múltja és Jelene füzetei két hetenként jelennek meg, 
összesen 40 füzetben. Egy-egy füzet ára 30 kr. A nagy-
érdekű s kiválóan időszerű munka megrendelhető a kiadó 
Athenaeumnál és minden könyves boltban. 

E G Y H Á Z . 
A szegény papok helyzetének javítása érde-

kében, Kis Lajos étfalvi (Háromszékmegyében) ev. ref. 
lelkész kezdeményezésére népes értekezlet t|irtatptt novem-
ber 2-án Sepsi-Szent-Györgyön. Az értekezletről a követ-
kező tudósítást vettflk. 

Sokan voltak, jobbára a III. és IV-edik osztályúak 
köréből, még pedig nemcsak ev. reformátusok, hanem 
unitáriusok is, a kiket a kérdés tárgyalásánál nem vá-
lasztott most el semmi válaszfal a kálvinistáktól. 

Az ülésen Kis Lajos jelezte az összehívás és az 
összejövetel célját. Majd elnöknek egyhangúlag Kis Lajos, 
jegyzőknek Gsifó Salamon árkosi unitárius és Kolumbán 
Ferenc sepsi-szentkirályi ev. ref. lelkészek választattak 
meg. Elnök elfoglalván az elnöki széket, formálisan meg-
nyitja a gyűlést és kiemeli beszédében, hogy ezt az anya-
giak javítását célzó papi mozgalmat sokan rosszalják és 
kárhoztatják; de az ellentmondástól nem szabad vissza-
rettenni. Régóta tür, régóta nélkülöz a protestáns papság, 
minek következtében a helyzete oly lealázó, oly szégyen-
teljes, hogy mi közöttünk nem férfi, nem ember, nem Isten 
szolgája, hanem hitvány, gyávalelkű rabszolga az, a ki 
tovább is képes tétlenül túrni ezt a meg nem érdemelt 
koldus helyzetet. Kell tehát, hogy elvégre valahára a 
papság erélyesen lépjen fel s mozgalmat indítson anyagi 
helyzete javítására, mert a ki magát elhagyja, azt az Isten 
is nem hiába hagyja el. Többeknek a dologhoz hozzá-
szólása után határozatilag kimondatott. 

1-ször : Kis Lajos elnöknek a gyűlést összehívó és 

a mozgalmat megindító eljárásáért az értekezlet köszöne-
tet mond; eljárásával solidaritast vállal és őt a további 
eljárásra is fölkéri. 

2-szor : Kimondatott, hogy ez az értekezlet az erdély-
részi összes református, unitárius és magyar lutheránus 
papságot egy, Sepsi-Szent-Györgyön f. é. dec. 7-én tartandó 
egyetemes értekezletre meghívja; ott egy memorandum 
készítendő s az egy küldöttség által a vallás- és közok-
tatásügyi miniszterhez és a miniszterelnökhöz benyújtandó. 
A memorandum kérni fogja, hogy törvénybe iktattas-
sák, hogy az 1898-ik évben a papi fizetések 800 frtra 
egészíttessenek ki és átalában a protestáns papi congrua 
és fizetés törvény útján rendeztessék. Határozatilag kimon-
datott az is, hogy az erdélyi protestáns püspökök felké-
rendők, hogy a küldöttséget vezessék a nevezett minisz-
terekhez ; de ha a püspökök ezt nem tennék: a küldöt-
tek a püspökök nélkül is el fognak menni s a memoran-
dumot henyujtandják. 

3-szor: Ezek előkészítésére egy végrehajtó bizottsá-
got választott az értekezlet. 

Az értekezleten lelkes és elszánt hangulat uralkodott. 
Egy mindnyájáért, s mindnyájan egyért, annak a közcél-
nak érdekében, hogy a protestáns papság tűrhetetlen hely-
zete javíttassék. ^ ^ ^ ^ 

Erre a mozgalomra o i ^ csak az a megjegyzésünk*/^ 
a papság nyomora megvan, ezen múlhatatlanul segíteni 
kell..De a segítés útja tévesztett. Az egyházi hatóságok 
kikerülésével petionálni a kormánynál: ez nem alkotmá-
nyos, nem autonomikus, nem protestáns eljárás. Szerk. 

Egyházak és lelkészek segélyére a dunamelléki 
egyházkerület közgyűlése a következő összegeket utalvá-
nyozta : 

I. Az államsegélyi pénztárból: A. Egyházak: 
Magvar-Rétfalu 100 frt, Vörösmart 80, Baja 100, Monos-
okor 100, Sámod 80, Turony 80, Zaláta 80, Vejti 80, 
Szabadka 100, Szánk 80, Karajenő 80, Tápió-Szele 80, 
Jász-Lajos-Mizse 80, Szólád 100, Nyim 80, Bábony 100, 
Nagy-Berény 100, Német-Gyönk 80, Őszöd 80, Bálvá-
nyos 80, Kőröshegy 80, Lápafő 80, Némedi 80, Hatvan 100, 
Kis-Szt.-Miklós 100, Pócs-Megyer 80, Kis-Oroszi 80, Szi-
getmonostor 80, Bonyhád 80, Dunaföldvár 80, Nagy-Pal 80, 
Rác-Hidasd 80, Báta 100, Velence 150 frt, összesen : 
2990 frt. 

B) Lelkészek s elökönyörgök: Szigethy Bálint pirosi 
tan. káplánnak 80 frt, Aracs Gyula csehi lelkésznek 50, 
Bajó Károly gordisai lelkésznek 80, Gödöllei József mező-
peterdi lelkésznek 80, Horváth Gyula tésenfai lelkész-
nek 50, Kovács Sándor kovácshidai lelkésznek 100, Kurucz 
Sándor raádi lelkésznek 50, Lutár Sándor turonyi lelkész-
nek 30, Máté Balázs n.-tótfalusi lelkésznek 40, Szarka 
János rónádfai lelkésznek 60, Deák Gyula monosokori 
előkönyörgőnek 30, Lukács Imre félegyházi h.-lelkésznek 80, 
Szentpéteri Pál újmindszenti h. lelkésznek 100, Decsy Ist-
ván szabadkai h. lelkésznek 80, Varga Sándor szanki 
h. lelkésznek 80, Pátkai János lajos-mizsei h. lelkésznek 80, 
Bajó Sándor lápafői lelkésznek 80, Bocsor Lajos bábonyi 
lelkésznek 80, Nagy Benő somi lelkésznek 80, Kovács 
Ferenc miszlai lelkésznek 80, Csuthy Lajos telekii elő-
könyörgőnek 30, Baky Gyula szt.-endrei h. lelkésznek 60, 
Dobos Ferenc kis-oroszi lelkésznek 80, Földváry László 
vác-hartyáui lelkésznek 80, Sedivi Frigyes mogyoródi 



b. lelkésznek 150, Draskovics Zsigmond bartai lelkésznek 80, 
Kudar Kálmán ordasi lelkésznek 80. Maller Mihály majos-
házai lelkésznek 80, Kővári László lacházai t.-káplánnak 60, 
Szőlősy Pál solti t.- káplánnak 60, Dömötör Lajos nagypali 
lelkésznek 60, Török Lajos sz.-iványi lelkésznek 80, Kúthy 
István d.-földvári lelkésznek 80. Borzsák Endre szegszárdi 
lelkésznek 80, Nyikos Lajos dobozi lelkésznek 100 frt, 
összesen: 2570 frt. 

II. A br. Baldácsy-alapból 1600 frt osztatott ki 
és pedig 900 az egyházak, 700 a lelkészek segélyezésére : 
A) Egyházak : Karancs 100 frt, Katádfa 100, Vaiszló 100, 
Jászkerekegyháza 100, Szolnok 100, Paks 100, Alap-Szt. 
Iván 100, Szedres 100 frt, Ercsi 100 frt,összesen: 900 frt. 

B) Lelkészek: Vinczy Gyula bellyei lelkész 80 frt, 
Kulifay Elek tordincei lelkész 80, Széles Aron bajai lel-
kész 100, Rác Márk babarci lelkész 80, Bálint Károly 
törteli lelkész 80, Tóih Pál m.-gyönki lelkész 100, Szász 
János dabi lelkész 100, Szűts Károly felcsúthi lelkész 80 frt, 
összesen: 700 frt. 

A lelkészi özvegyek és árvák segélyezésére Petri Elek 
pénztárnok javaslatára a közpénztárból 610 frt és a Bal-
dácsy-alapból 505 frt, összesen 1115 frt osztatott ki, miből 
egy-egy özvegynek 18 frt, egy-egy árvának 10 frt jutott. 

I S K O L A . 

Aranykönyv. ísaák Dezső, a szatmári ref. egyház-
megye gondnoka, a debreceni bölcsészeti fakultás alvó 
ügyét föl akarván ébreszteni, az egyházkerületi gyűlés első 
napján 500 koronát ajándékozott a fakultás alapjára.(</.) 

Tanárválasztás. A máramaros-szigeti jogakadémia 
kormányzó-tanácsa a V. Krüzsely Bálint helyére dr. Kun 
Béla, debreceni ügyvédjelöltet választotta meg egyelőre 
ideiglenes minőségben. 

A reformáció évfordulója főiskoláinkban ország-
szerte ünneplés tárgya volt. Budapesti ref. főiskolánk 
főgimnáziumában a ^konfirmált ifjak egyesülete« rendezte 
az ünnepélyt, melyen szép számú közönség, férfiak és 
nők, volt jelen. Az előimát Szász Károly püspök úr mon-
dotta, az ifjúság pedig két felolvasással, egy szavalattal 
és Krausz Gusztáv énektanár vezetése alatt hatalmas kar-
énekkel működött közre. Különösen szép volt Miklós 
Ödön VIII. oszt. tanulónak az evangélium és erkölcsiség 
cimü felolvasása. — Budapesti theologiai akadémiánk 
ifjúsága az illető lelkészek meghívására három csoportra 
oszolva Bicskén, Gyúrón és Némedin rendezett a gyüle-
kezetek földműves tagjai által is nagy tetszéssel fogadott 
ünnepélyeket, melyeken alkalmi beszéd, felolvasás és sza-
valat kíséretében méltatták a hitjavítás eszméit és áldá-
sait. A gyúrói csoportot Szabó Aladár tanár, a bicskeit 
Danóczi Antal szénior, a némedit Molnár János negyed-
éves theologus vezette. Ez a »csoportos« legáció, ez az 
angol »university extension«-hez hasonló kirándulás első 
kísérlet volt e nemben és fényesen sikerült. — A buda-
pesti ref. ifjúsági egyesület a Deák-téri főgimnázium dísz-
termében óriási közönség jelenlétében tartotta meg szo-
kásos reformációi ünnepélyét, melyen B. Józsa Gyula 
tanárjelölt szavalt, Gergely György szigorló jogász alkalmi 
felolvasást tartott, Katona Ernő, Eördög Árpád és Vá-

mossy Margit k. a. pedig Sántha Károly alkalmi költe-
ményét adták elő nagy hatással. Az ünnepély kezdetén 
és végén a férfi és női vegyes-kar énekelt két szép éne-
ket. — A pápai theol. önképzőkör szép közönség jelen-
létében ünnepelte a nagy évfordulót, a főiskolai énekkar 
éneke után Vargha Kálmán imádkozott, Veress István 
szénior ünnepi beszédet mondott, Csomasz Dezső szavalt, 
Patay Miklós derék értekezését Henkelről Jezerniczky Dénes 
olvasta fel. Végűi Mocsi Mihály szavalt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A reformáció emlékünnepe Debrecenben. 

Az idén vasárnapra esett a reformáció emléknapja, tehát 
épen kedvező alkalom nyílott e nagy nap jelentőségének 
ecsetelésére s a protestáns öntudat fejlesztésére. A debre-
ceni templomokban e napon újbori úrvacsorát osztottak, 
s hogy miért épen e napon, azt csak a beavatottak tud-
hatják. S hogy ily módon nem lehet a hivők figyelmét 
egészen a reformációra irányítani, az bizonyos, tehát az 
ilynemű intézkedés által a reformációi emlékünnep ki 
nem domborul és a sziveket át nem hatja. Egyébként pl. 
Mitrovics Gyula, mellőzve az úrvacsoraosztást, hatalmas 
erővel fejtegette beszédében a reformáció okait és követ-
kezményeit. A kollégiumi ifjúság isteni tisztelete is elma-
radt e napról, még a szokásos oratióriumi szertartásra 
sem gyűjtötték őket össze, hogy legalább némi vonatko-
zással e napra gyújtsák meg az ifjú-kebelekben az emlé-
kezés világát, s hevítsék azokat nagy tettekre. Csak a 
hittanszaki önképzőtársulat nem feledkezett el e napról 
s tartotta meg d. u. 4 órakor a kollégium dísztermében 
díszes, főleg női közönség jelenlétében immár 8-ikszor 
kegyeletes ünnepét. Dr. Erdős József theol. dékán hatáso-
san előadott tartalmas megnyitó beszéde után Kun Béla 
jh. ódáját szavalta el Kovács Zsigmond th. Kopperman 
Gyula th. Kálvin féleségéről tartott figyelmet érdemlő fel-
olvasást, Juhász Sándor th. pedig ifjú hévvel a gályarab-
lelkészekről. Soltész Elemér szénior, társulati elnök rövid, 
de köztetszést avatott beszéddel zárta be az ünnepélyt, 
melyet a főiskolai énekkar szabatosan előadott énekei 
tettek még hatásosabbá és emlékezetesebbé. (J.) 

* A tiszántúli ev. ref. segélyegylet október hó 
26-án tartott gyűlésében a következő egyházaknak a 
következő segélyeket javasolta: 1. Alsó-szabolcs-hajdú-
vidéki egyházmegye: Dorog 100 forint, N.-Falu 50 forint. 
2. Békés-Bánsági egyházmegye: Temesvár 100 frt, Klo-
pódia 100 frt, Szkulya 50 frt, B.-Szegszárd 50 frt. 
3. Beregi egyházmegye: Bilke 250 frt, Munkács 100 fo-
rint, B.-Surány 50 forint, Kajdanó 40 forint. 4. Bihari 
egyházmegye: Fugyi 50 forint, K.-Nagyrév 50 frt, Nagy-
Kakucs 50 frt. 5. Érmelléki egyh. megye: Alsó-Abrány 
50 frt, Monos-Petri 50 frt, Poklostelek 50 frt, Ér-Adony 
50 frt. 6. Felső-Szabolcsi egyh. megye: Ajak 50 frt, Gemzse 
50 frt, Lövő-Petri 50 frt, Ó-Fejértó 50 frt, Petreháza 50 frt, 
Ramocsaháza 50 frt, Sényő 50 frt. 7. Heves-nagykunsági 
egyházmegye: Rákóci 50 frt, T.-Inoka 50 frt. 8. Mára-
maros-ugocsai egyházmegye: Tekeháza 50 frt, T.-Kersztúr 



50 frt, Péterfalva 50 frt, Bábony 50 frt. 9 Nagybányai 
egyházmegye: Sárköz 50 frt, A vas-Felsőfalu 50 frt, Rozsály. 
Pálfalva. A.-Medgyes 50—50 frt. 10. Nagykárolyi egyház-
megye: Csomaköz, Bere, Gebe, Kr.-Szt.-Miklós, K.-Daróc 
50—£0 frt. 11. Nagyszalontai egyházmegye: Vadász, 50 frt, 
Gyanta 50 frt, Szintye 100 frt. 12. Szatmári egyházmegye: 
Hermánszeg, Jánk, Kömörő, Majtis, N.-Gécz, Szamosbecs 
50—50 frt. Összesen 49 egyház ajánltatott 2890 frt 
segélyre. (J.) 

* Könyves Tóth Mihály síremléke. Az arany-
szájú, nagy szónok, volt debreceni ref. pap síremlékére 
tisztelői összesen 460 frtot gyűjtöttek. Nagyobb összeget 
adományozott: Horthy István 100 frtot, a karcagi egy-
ház 50 frtot. A remek síremléket, mely 900 frtba került, 
s melynek hiányzó részét a család adta, e napokban állí-
tották fel a Kossuth-utcai temetőben. (J.) 

* Helyettes és segédlelkészek elhelyezése a 
dunamelléki egyházkerületben következőleg eszközöltetett: 
Gladischefsky Károly h. 1. a budapesti ev. ref. egyháznál; 
Sedivi Frigyes, Mogyoród; Kuthy István h. 1 Duna-Földvár, 
Szőllősy Pál. t. k. Solt, Somodi József s. 1. Büdösfa; 
Török Lajos h. 1. Alsó-Alap; Benedek Ede h. 1. Nagy-
Szokoly; Szigethy Bálint t. k. Piros; Tóth Lajos missziói 
lelkész Szeliste; Kővári László t. k. Lacháza; Péntek 
Ferenc hitoktató Budapest; Vásárhelyi Zsigmond missziói 
lelkész Uj-Bánovce; Bocsor Béla h. 1. Rónádfa; Schneider 
Pál missziói lelkész Beska; Vargha Sándor h. 1. Szánk; 
Kis Béla hitoktató Kecskemét; Bálint Károly h. 1. Törtei; 
Kozma Géza missziói lelkész Tisza-Kálmánfalva; Biczó Zsig-
mond h. 1. Bonyhád; Török József hitoktató Kőbánya; 
Csáki István t. k. Szent-Endre; Pátkay János h. 1. Kocsér; 
György Ferenc missziói lelkész Ercsi; Érsek Elek h. 1. 
Tolna-Némedi; Fejes György t. k. Lápafő; Decsy István 
h. 1. Szabadka; Halász István h. 1. Jászkerekegyháza; 
Fábián Dénes s. 1. Budapest; Csuthy László t. k. Bogyiszló; 
Halom Vince h. 1. Mohács; Vargha Zsigmond hitoktató 
Ó-Buda; Horváth Antal h. 1. Pécs; Gulyás Kornél h. 1. 
Bisse; Tokay István missziói lelkész Hatvan; Kerecsényi 
Zoltán t. k. Dömsöd; J. Vitéz Kálmán hitoktató Budapest; 
Marton Lajos hitoktató Budapest; Farkas Kálmán s. 1. 
Kecskemét; Lukácsi Imre hitoktató Kis-Kun-Félegyháza; 
Barsy László s. 1. Nagy-Kőrös; Sebestyén Pál s. 1. Kórógy; 
Búzás Lajos t. k. Duna-Vecse; Narancsik Zoltán s. 1. 
Kovácshída; Keck Endre s. 1. Nagy-Székely; Vásárhelyi 
József dr. külföldön: Kádár Lajos hitoktató Budapest; 
Ádám Imre h. 1. Makád; Koncz Antal t. k. Újvidék; 
Dőczy József hitoktató Budapest; Kiss Zsigmond hitoktató 
Kecskemét; Palaky Dezső s. 1. Halas; Müller Lajos nevelő 
Nagy-Kőrös: Bakv Gyula s. 1. Haraszti; Arany Gusztáv 
t. k. Jász-Kisér; Szűcs Kálmán tan. kápl. Fülöpszállás; 
Bús József h. 1. Büssü; Bosznai Sándor s. 1. Tápió-Szele; 
Károsy Gyula h. 1. Vasad : Horváth József segédlelkész 
Bogdása; Baksay Árpád t. k. Szabadszállás; Kovács Emil 
hitoktató Budapest; Kovács Lajos hitókt. Budapest; Kiss 
Mózes t. k. Tisza-Vezseny; Hegyi Károly h. 1. Lajos-
Mizse: Kinsele Miksa s.-lelk. Uj-Verbász; Csűrös István 
püspöki titkár Budapest; Bakv Ferenc t. k. Szalk-Szent-
Márton; Vass Árpád s.-tanár Halas; Hamar György t. k. 
Ó-Moraviczán; Elekes Imre s.-tanár Nagy-Kőrös; Molnár 
Sándor s. 1. Kis-Csány-Oszró; Biberauer Rihárd külföldön; 
Székely József h. 1. Laskó; Szakács Imre h. 1. Iváncsa ; 
Barkász Kálmán s. 1. Czegléd ; Pünkösfi István egyetemi 
halig. Budapest; Kuthy Géza s. 1. Nagy-Kőrös; Borsos 
István s. 1. Seregélyes; Horváth József nevelő Révbér; 
Kovács Kálmán külföldön; Bocsor Lajos hitokt. Budapest; 

Makláry Károly t. k Vácz; Szánthó Géza t. k. Ráczkeve; 
Horváth Cyrill óraadó tanár Budapest; Fábián János 
állandósított hitokt. Budapest; Keresztesy Sámuel állandó-
sított hitokt. Budapest, Könyves Tóth Sámuel s. I. Buda-
pest: Tóth László egyet, hallgató Budapest; Szentpétery 
Pál h. 1. Uj-Mindszent. Néhány helyre az idén sem jutott 
segédlelkész. 

* Kérelem! Mindazokat, a kik »Az eperjesi ev. 
ker. kollégium története* című, nekik megküldött művem 
árát még le nem fizették, tisztelettel kérem a munka árá-
nak beküldésére, nehogy a III-dik (utolsó) kötetet után-
véttel kelljen becses címökre megküldenem. Pozsony, 1897. 
október 29 én. Kiváló tisztelettel FJörk József, egyet. ev. 
theol. akad. r. tanár. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. S. úrnak Bridgeport. Köszönet a figyelemért. 

Az érdekes küldeményekre nem sokára sort kerítünk. 
Szíves üdvözlet az »új vi lágiban oly szépen működő 
kartársaknak. 

? 

Z. K. S. úrnak R. Megkaptam a kritikát. Végkö-
vetkeztetésével nem értek egyet. A hüIsÖ segítség nem 
pótolhatja a belső erőkifejtést. Ám azért a tartalmas cik-
ket közlöm. Audiatur et altéra pars. 

G. A. úrnak R. A hatalmas beszéd szövegét meg-
kaptam. Közlése aktuálisabb tárgyak miatt késik. Hanem 
quod differtur non auífertur. Szives üdvözlet 

G. J. úrnak M. P. A »Gondolatok« megérkeztek, 
életképesek. A többi e nemű dolgozattal egyidejűleg fogom 
közölni. Mert az egyházi adózás nagy kérdését minden 
oldalról jól meg kell rostálni. 

P á l y á z a t . 
A brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegye köte-

lékébe tartozó HosszúfalU'Fürészmezö ág. hitv. ev. egy-
házközség papi állomására pályázat hirdettetik. 

Javadalom: 1-ször, lakás, melyhez két szoba, egy 
konyha, kamara, padlás és pince tartozik kerttel és mel-
léképületekkel; 2-szor, évi 600 frt készpénz; 3-szor, két 
darab, összesen 476 • - ö l területű szántó és két hold 
legelő haszonélvezete; 4-szer stólajövedelem. 

Megjegyeztetik, hogy a tiszai ág hitv. ev. egyház-
kerület f. évi szeptember havában tartott közgyűlése, a 
melyhez ezen papi állomás ügye az egyházmegye által az 
alkotmány 319. §-a értelmében felterjesztetett: a lelkészi 
állomásnak az eddigi 800 frt minimumnál kevesebb díja-
zás mellett leendő betöltését engedélyezte. 

A pályázni óhajtók kellően felszerelt kérvényei f . évi 
november hó 25-ikének esti 6 órájáig alulírott főesperes-
hez küldendők be. 

Kelt Budapesten és Brassóban, 1897. október hó 
20-án. 

Molnár Viktor, s. k. Moór Gyula, s. k. 
felügyelő. 2—3 főesperes. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMBÁJA BUDAPK8TBN. 



PROXE ̂  T.A. X 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztős ig: 
IX. kerület, Eritel-utca 3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök, 
Kiadtí-liivatal : 

VLorrtyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di jak intézendők. 

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

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V T K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Eyyes szám ára 20 kr. 

Mit tesznek az amerikai reformátusok az 
egyháztagok nevelésére és megta r tásá ra? 

Üldögélek s elmélkedem a tenger partján. 
Gondolataim szép hazámba szállnak. 

Megelevenednek előttem a mult emlékei s 
valami kimondhatatlan vágy fog el. Repülni sze-
retnék, hogy meglássam gyermek és ifjú korom 
emlékeit. Megszáll a vágy, az édes honvágy itt 
a tenger part ján . . . 

De e vágy mellett szomorú érzelmek is 
támadnak szivemben. Szomorú, megdöbbentő hí-
reket olvasunk egyházi lapjainkból. Itt is, ott is 
felhangzik a vészkiáltás. Es mi a helyett, hogy 
védelemre, mentésre gondolnánk, vagy tótlenül 
sopánkodunk, vagy elméletek felett vitatkozunk; 
ele a gyakorlati élet követeléseivel, az idők jelei-
vel nem sokat törődünk. 

Úgy fáj, hogy hitelt kell adnom ama szomorú 
ós megdöbbentő híreknek. Százszor is tagadom, 
de százszor is igazság gyanánt kell elfogadnom, 
hogy széledni kezdenek egyházunk juhai, hogy 
sorvad, gyengül a magyar prot. Sión. 

A veszély három oldalról fenyeget. A vegyes-
házasságoknál a róm. katholikusokkal szemben 
csaknem 500 esetben voltunk vesztesek s így 
500 család a veszteségünk . . . 

Ez a legnagyobb veszély. A második az, 
hogy az igazságtalan és aránytalan adózási rend-
szer több helyütt a felekezetnélküliség karjába ker-
geti híveinket s végül az is figyelmet érdemel, 
hogy a kik a mostani, meglehetős sivár isten-
tisztelet által nem találják lelküket kielégítve, 
azok az úgynevezett szektáskodók közé állanak. 

E három felől pusztító veszedelemmel szem-
ben egy pár oly mentőszert szándékozom aján-
lani, melyeket az itteni reformátusok nagy sikerrel 
használnak s melyeknek otthon is hasznát lehet 
venni, ha bölcsen és következetesen alkalmazzuk. 
Nem tanácsokat akarok osztogatni a tiszteletre 
méltó atyáknak, csak azt akarom felmutatni, 

hogy mi a titka és ereje az amerikai protestáns 
egyházak életének. 

Először is konstatálni kívánom, hogy azok 
a veszélyek, melyek a magyar protestantismus-
ban jelenleg oly fenyegetőleg mutatkoznak, itt 
az amerikai protestantismus körében is észlel-
hetők. A római katholicismus a »congregatio 
de propaganda íidecc irányítására itt is buzgón 
munkálkodik: lélekhalászatot űz minden elkép-
zelhető eszközzel. A felekezetnólküliség itt is 
megvan, mert itt sincs felekezeti kényszer, s 
ennek folytán itt is vannak, a kik nem tartoz-
nak sem egyik, sem másik felekezethez, pedig 
a felekezetekben ugyancsak nagy a választók, 
jóval nagyobb, mint odahaza. 

Tény tehát, hogy a bajok itt is megvannak, 
s hogy itt sem fenékig tejföl az egyházi élet. 
De az a nagy különbség, hogy itt elvszerűleg 
ós folytonosan küzdenek ellenök, s ezért itt a 
bajok elveszítik fenyegető voltukat. Mert harcol 
itt a bajok ellen az egyháznak minden igaz fia. 
Harcol a család, mely szervezett egyházi életet ól. 
Harcol az egyház, mely az egyéneket egész terv-
szerűleg védi, neveli ós edzi meg a harcra. Itt 
az egyént attól az időtől kezdve, a mikor öntu-
datra ébred, mindaddig, míg le nem vetkezi ezt 
a földi porsátort, mintegy kézen fogva vezeti, 
gondozza az éber, a harcoló egyház. Ha örül, 
részt vesz örömében; ha szenved, Gileácl balzsa-
mát csepegteti szivébe. Ha kísértetek között in-
gadozik, az evangélium igazságaival bá tor í t ja ; 
ha lelép az igazság útjáról, ott áll kiterjesztett 
karjaival, hogy megmentse a bűnben való elsü-
lyedóstől. S ebben a minden életviszonyra ki-
terjedő lelki gondozásban van az itteni protes-
tantismus ellenálló ós diadalmaskodó ereje. 

Mik azok az intézmények, a melyekkel mind 
ezt megtehetik ? Főleg négyet nevezek meg : A 
vasárnapi iskolák a gyermekek részére; az ifjú-
sági egyletek az ifjúság részére ; keresztyén 
szeretet-egyesületek a felnőtt egyháztagok ró* 



szere; s végül a cura pastoralis minden ágának 
gyakorlása a lelkész részéről. 

Sokszor voltak már ezek tárgyalva; de ar-
ról az oldalról még nem voltak megvilágítva, a 
melyről én szándékozom ezeket bemutatni. 

Látom itt a felséges eredményeket. Az élet, 
a tapasztalat igazolja azokat, a miket mondani 
fogok. 

I. 
Amerika a szabadság hazája. Itt mindenki 

érezheti a szabadság éltető levegőjét. A leg-
utolsó kézimunkás épen úgy kifejezést adhat 
gondolatainak és érzelmeinek, mint a szenátor. 
Ember és ember között itt nincs különbség. Itt 
valóban mindenki annyit ér, a mennyit egy vagy 
más téren produkálni tud. 

A ki kevésbbé tudja tehetségeit érvényesí-
teni, az lent marad a föld porában. A ki fel 
tudja használni eszét és szorgalmas, az a tömés; 
fölibe emelkedik. A kunyhó itt ép úgy aclhat 
férfiút a köztársaság elnöki székébe, mint a palo-
ták bíboros és bársonyos bölcsői. 

A szabadság azonban nemcsak a politi-
kában van meg. Megvan ez a vallási és egy-
házi téren is. líiki annak a felekezetnek tagja, 
a melyikhez csatlakozik. (Közel 50 nagyobb fele-
kezet van. L. Worldalmanach. 1897.) Sőt az, ki 
képes magának híveket szerezni, alkothat új 
vallásfelekezetet, csak tanai az állam törvényei-
vel ne ellenkezzenek. 

Az a kérdés tehát, hogy itt, a hol ilyen 
szabadjára vannak az emberek, miként lehet 
mégis hatalmas egyházakat fentartani, és hogyan 
magyarázható meg az, hogy az egyháztagok az 
egyházi, még peclig nagy egyházi terheket szí-
vesen hordozzák? Hisz odahaza, mivel az állam 
nyújt segédkezet egyházi törvényeinknek a végre-
hajtásához, még a felekezetenkívüliséget meg-
engedő törvény életbelépte dacára is biztosabb-
nak látszik az egyház helyzete, mint itt, a hol 
irott törvényekkel egyházi acló fizetésre, vagy 
valamely egyházhoz való tartozásra senki sem 
kényszeríthető. De ez a biztosabb helyzet csak 
látszat. Mert a valóság az, hogy itt szilárdabb 
alapon nyugszik az egyházi élet, mert itt a hivő 
egyháztagok szive az alap. Erre az alapra építenek 
itt mindent. A törvények kényszere helyett a 
lelkiismeretre, az erkölcsi kényszerre támaszkod-
nak az egyházak vezetői. S a kikkel szemben 
ez nem vezet eredményre, azokat excommuni-
kálják. Ezért érnek el itt oly nagy eredményeket 
az egyházaknak úgy belső, mint külső építésében. 

Természetes tehát, hogy minden egyház 
ar ra törekszik, hogy az alap szilárd legyen. Arra, 
hogy minden egyes tag meggyőzőclésszerűleg, 

szive szerint legyen tagja az egyháznak Arra, 
törekszik minden egyházközség lelkipásztora, 
hogy a hivők mintegy kézen fogva vezettesse-
nek s a lelki gondozást már elkezdi a gyerme-
kekkel szemben. Arra törekszik minden egyes 
lelkész, hogy a gyermekek az egyház iránti sze-
retben neveltessenek fel, hogy — úgy szólván — 
saját szemeivel lássa fejlődni a gyenge csemeté-
ket s maga óvja minden rossz, kártékony befo-
lyástól. 

Ezt a célt szolgálják a vascirnapi bibliai is-
kolák. 

A vasárnapi iskola intézménye* nagy be-
folyással van az amerikai vallásfelekezetek fel-
virágzására. Főcéljuk, hogy a gyermekeket korán 
vallásosságra szoktassák s beléjök oltsák a sajau 
vallásfelekezetük iránt való lelkesedóst. Az elv, 
a melyen alapszik, Jézusnak az az utasítása : 
)>Bocsássátok hozzám a kisdedeket, mert ilyeneké 
a mennyeknek országa!« De nagyfontosságú azért 
is, mert már itt szoktatják őket jótékonyságra, 
alamizsnálkodásra s a templomok szeretetére. 

S ki merné mondani, hogy nem a helyes 
úton járnak amerikai testvéreink ? A gyerme-
keknek olyan lelki gondozása után, a minő nálunk 
van odahaza, senki nem várhat nagy eredmé-
nyeket. Nálunk beleszületnek a felekezetekbe s 
törvény gondoskodik arról, hogy bizonyos ideig 
mindenki annak a felekezetnek tartozik tagja 
lenni, a melyikben született. Itt, senki nem kény-
szeríthet senkit, hogy vallásfelekezetileg hová 
tartozzék. Mondjuk meg nyíltan, hogy a gyerme-
kek vallásos nevelése odahaza nem elég gondos, 
nem elég intensiv az iskolákban. A tanítói kar, 
ha megteszi is azt, a mit tehet, tömérdek teendői 
között nem fordíthat oly gondot a vallásos neve-
lésre, mint azt a clolog természete megkívánná. 

Nem akarom bírálat tárgyává tenni az ered-
ményeket, ele az világosan áll előttem, hogy 
mindaddig, míg a vasárnapi iskolák felállítása 
az egész vonalon meg nem történik, addig azok 
a kívánatos reformok, a melyekről oly sokat 
beszélnek, meg nem valósíthatók sem az anyagi, 
sem a szellemi téren. Mert valóban igazsága van 
a jezsuita rendnek, mikor azt mondja: »adjátok 
nekünk gyermekeiteket hétéves korukig s majd 
mi gondoskodunk arról, hogy katholikusok ma-
radjanak !« 

Igen, a gyermekek gondosabb vallásos nevelése 
s lehetőleg a lelkészek általi nevelése a megújulni 
akaró egyháznak elodázhatatlan kötelessége, mert ott, 
a hol a szívek vallásossá növelésére nem sok 
gondot fordítanak: a hívek sem sokat törődnek 
az egyházzal, s vagy a felekezetnélkülisóg örvó-

* Az Egyesült-Államokban van 123,173 vasárnapi iskola, a 
melyben 1.305,939 tanító és tanítónő tanít, 9.718,432 gyermeket. 



nyóbe sülyeclnek; vagy a szektáskodók hálójába 
kerülnek, vagy megfogatnak a pápistaság csel-
szövényei által. 

Belátták ezt az egyházi atyák is, a kik a 
zsinati törvényeket alkották s a zsinati törvé-
nyek VIII: 126. §-a világosan követeli, hogy a 
lelkész maga készítse el ő a gyermekeket a kon-
firmációra. 

De elég e ez? elég-e különösen nálunk oda-
haza ? 

Oh bizony nem . . . Azért vasárnapi isko-
lákat, bibliai ismétlő iskolákat a gyermekeknek. Ezek-
nek az iskoláknak a felállítása nem rak sok 
gondot a lelkészek vállaira, mert minden lelkész 
csak a feje, vezére volna egy-egy vasárnapi isko-
lának s mellette működnének azok, a kiket ő 
oktatna, tanítana a gyermekek vezetésére . . . 

Nincs valami felségesebb látvány, mint 
4 — 500 gyermek, a kik szülőik kíséretében meg-
jelennek a vasárnapi iskolai helyiségben. (Itt 
rendszerint a templ om alatt és mellett van. Oda-
haza lehetnének az iskolatermek). Az üde, ár-
tatlan gyermek ajkán megzendül a magasztos 
ének! Mintha angyalok kara szólana! Lehetetlen, 
hogy az Úr előtt meghallgatást ne találna az 
ártatlan szivek imája. Ha csak egyszer látnák is 
ezt odahaza, lehetetlen, hogy az intézmény meg-
valósítása sokáig húzódnék. Én látom, s a lel-
kem mélyen elszomorodik, ha a r ra gondolok, hogy 
szeretett egyházunk mennyi bajjal küzd odahaza, 
holott mindez lehetne máskép is! 

Avagy el lehet-e hódítani az egyház szere-
tetétől azt, a kinek gyermek kora emlékei az 
egyház iránt való kötelességről beszélnek? Meg 
fogja-e az tagadni magamagát, a ki gyermek-
ségében is érezte az egyház dajkáló kezének 
melegségét? Ha a világ minden gyönyörűségé-
vel csábítják is, nem ellenáll-e a kísértéseknek, 
ha szive szerint tagja egyházunknak? Csak a 
gyönge emberek esnek meg könnyen. Hitben, 
szeretetben erős egyháztagokon nem fog sem 
a kísértés, sem a megtévesztés. A kinek egyhá-
zunk hitelveibe vetett hite erős, a kinek lángoló 
szeretet oltatott keblébe egyháza iránt, az meg-
áll vészben ós viharban, nem csügged el ós nem 
tántorodik soha. De lehet-e máskép erős a hit, 
ha nem ápoltatik ? Lehetnek-e hűségesek a ta-
gok, a hol az egyháztagság csak teherrel jár ós 
nem gyönyörűséggel? Vájjon arathatnak e diadalt 
a szektáskodók ott, a hol a saját fegyverükkel 
győzik meg őket. Hóclíthat-e a pápistaság ott, a 
hol az erős meggyőződéssel még erősebb meg-
győződós áll szemben? 

Értsük meg azért az idők jeleit. A változo-
zott viszonyok új dolgokat követelnek minden 
téren. Jaj annak a gazdának, a ki még ma is 

faekóvel szánt! Jaj annak a lelkipásztornak, a ki 
nem gondol a nyáj bárányaira, mert elszélednek 
juhai. Jaj azoknak az egyházvezetőknek, a kik 
elhanyagolják az egyházi eszközöket az egyház 
kormányzásában! 

A munkától nem kell visszariadnunk. Hiszen 
sok munkatársunk akad. Észrevétlenül leomlaná-
nak a társadalmi válaszfalak is. Az előkelő úrnő 
nem restelnó fáradságát, hogy cselédjének ki-
csike leányát oktassa. Talán a falu földes urának 
a leánya is megfelelne úgy a szép hivatásnak, 
mint a milliomos gyáros leánya. Vagy Ameriká-
nak szabad fiai, s férfias nevelésű leányai a 
gyermekek gondozásában túltennónek ra j tunk? 

Azt mondhatná valaki, hogy könnyű az 
angoloknál, hiszen azok rendkívül vallásosak ? 
Ne feledjük el, hogy Amerikában nemcsak ango-
lok élnek ós ne feledjük el, hogy magyar népünk 
kedélye, szívvilága nagyon vallásos. Sokszor 
egész a fanatizmusig. S valóban csak ez a val-
lásos kedély ós szív őrzi most is egyházunkat 
a nagyobb rázkódtatásoktól. Ezt a vallásos ke-
délyt igyekezzünk kamatoztatni s akkor nem 
kevesbedni, hanem szaporodni fogunk. Az élő, a 
hitbuzgó egyház mindig nő, szaporodik, terjed; a 
fogyás, a sorvadás, a zsugorodás a félholt, az eleröt-
lenült egyházak ismertető jele. 

A vasárnapi iskola az az archimedesi pont, 
a melyen állva megtarthat juk azt, a mi veszni 
indult. 

Bridgeport (Amerika). 
Kalassay Sándor, 

missziói református lelkész. 

Vegyesházassági statisztika. 
Az országos statisztikai havi közlemények szeptember 

havi füzete szerint élve született szeptember hóban 54,248 ; 
halva 1158; elhalt hét éven alul 20,287; hét éven felül: 
15,717. összesen: 36,004; népszaporodás: 18,244: Házasság 
köttetett: 5895. Ebből vegyesházasság volt: 766; °/o"ban: 
12.99. Ág. hitv. ev. tiszta házasság: 311; ev. ref. tiszta 
házasság: 450. 

Azon 82 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés szerint 13 
esetben az apa, hat esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség vagy ha úgy tetszik, 
hátrány: 7. Megegyezés nem létesült: 63 esetben. Azon 
80 vegyesházasságból pedig, hol a vőlegény ág. h. ev. és 
a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint öt esetben 
az apa, 14 esetben az anya vallását fogják követni a 
gyermekek. Veszteség, vagy ha jobban tetszik, hátrány: 9. 
Megegyezés nem létesült: 61 esetben. Azon 52 vegyes-
házasságból, hol az egyik fél ág. h. ev. a másik fél nem 
róm. kath., de más vallású, három esetben létesült meg^ 
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egyezés s mind a három esetben az ág. h. ev. vallást 
fogják követni a gyermekek. Nyereség: 3. Megegyezés nem 
létesült: 49 esetben. Ezen esetekben az ág. h. ev. egyház 
nyeresége a gör. katholikus egyháztól 2, az izraelita 
hitfelekezettől: 1. Egy ág. h. ev. vőlegény lépett szeptem-
ber hóban házasságra izraelita nővel, a gyermekek meg-
egyezés szerint az ág. h. ev. vallást fogják követni, s 
három izraelita vőlegény kötött e hóban ág. h. ev. meny-
asszonynyal házasságot; megegyezés egy esetben sem 
létesült. 

Azon 134 vegyesházasságból pedig, hol a vőlegény 
róm. kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés történt 
24 esetben, melyből 20 esetben az apa, négy esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség, vagy 
ha ügy tetszik hátrány az ev. ref. egyházra nézve: 16. 
Megegyezés nem létesült 110 esetben. Azon 135 vegyes-
házasságból, hol a vőlegény e ref., a menyasszony róm 
kath. megegyezés létesült 40 esetben, melyekből 14 eset-
ben az apa, 26 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség: 12. Megegyezés nem létesült: 
95 esetben, Azon 85 vegyesházasságból pedig, hol az 
egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. kath. de más 
vallású. 4 esetben létesül' megegyezés, melyekből két eset-
ben a más vallást, két * .-étben az ev. ref. vallást fogják 
követni a gyermekek. Veszteség-nyereség: 0. Megegyezés 
nem létesült: 81 esetben. Ezen esetekben az ev. ref. egy-
ház nyeresége a gör. katholikus egyháztól 2, vesztesége 
a gör. kath. egyházzal szemben: 1, az izraelita hitfeleke-
zettel szemben: 1. Egy izraelita kötött szeptember hóban 
ev. ref. menyasszonnyal házasságot, melynél a gyermekek 
megegyezés szerint az izraelita vallást fogják követni. 

A róm. kath. egyház a két protestáns egyháztól 
fent jelzett hódításon kívül a 176 nem ev. vagy ref. de 
más vallásával kötött vegyesházasságból megegyezés szerint 
vesztett 2, de részére 19 esetben biztosíttatott a gyerme-
kek vallása, nyeresége tehát itt is: 17. Megegyezés nem 
létesült 155 esetben. Vesztesége a gör. kath. egyházzal 
szemben 2; nyeresége pedig a gör. kath. egyháztól 3, a 
gör. keletitől 7, az unitáriustól 2, az izraelita hitfelekezet-
től 7. Róm. kath. és izraelita vallású felek között létesült 
24 házasság. 

E szerint a szeptember hóban kötött vegyesházas-
ságoknál az ág. h. ev. egyház vesztesége a róm. kath. 
egyházzal szemben: 16; nyeresége más hitfelekezetektől 3. 
Összes vesztesége szeptember hóban: 13. Az ev. ref. 
egyház vesztesége a róm. kath egyházzal szemben: 28; 
nyeresége, vesztesége más hitfelekezetektől: 0 ; összes 
vesztesége szeptember hóban : 28. 

Ezen havi statisztikai közleményemre vonatkozólag 
R. K. barátomnak e lap 44. számában tett újabb meg-
jegyzéseire kívánom a következőket megjegyezni: 

A veszteségnek multiplikálása nem egészen oly feles-
leges és szükségtelen, mint R. K. barátom mondja, a 
mennyiben a jelenben építjük vagy rontjuk a jövőt s az 
egyház sáfára nem a maga, hanem az Úr számára sáfár-
kodik, ki ott is akar aratni, a hol nem vetett s ki meg-

dicsérte azon szolgáját, ki a neki adott talentumokat a 
számadásig megduplázta, míg ellenben attól, a ki azt elásta, 
az egyet is elvette. Bizony a R. K. számítása szerint a 
negyedik nemzedéknél már 36,992-re szaporodó veszte-
séget is számon fogja kérni tőlünk a jövő. Vájjon mit 
fogunk felelni akkor, hogy hol, miért vesztettük el azo-
kat ? Az ítélet kemény és lesújtó leszen ! 

R. K. azon kívánságára pedig, hogy >ha ki tudom 
mutatni, hogy hány római katholikusnak elígért gyerme-
ket vezéreltem vissza az ág. h. ev. egyház kebelébe, ha 
továbbá hiteles adatokkal be tudom bizonyítani, hogy a 
reverzálisok miatti veszteségünk kevesebb volt, mint a 
mennyit most az új törvény mellett elvesztünk: akkor 
el fogja ismerni, hogy e tekintetben rosszabb a mai helyzet 
a réginél, addig azonban nem* — a legjobb akarat mel-
lett is, miután erre positiv adatok nem állanak rendel-
kezésemre, csak azt jegyezhetem meg, hogy én s más 
ismerősöm, református lelkész barátom is, nem egy, de 
több elígért gyermeket vezéreltünk vissza az ág. h. ev., 
illetőleg az ev. ref. egyház kebelébe; de hogy mindnyájan 
összesen hányat, s mennyi volt az előtt a reverzálisok 
miatti veszteség, azt nem mutathatom ki, miután arra 
nézve közismeretü adatok nem állanak rendelkezésemre. 
De felhozhatok erre nézve egy konkrét nagyon jellemző 
esetet, melyet egy ev. ref. egyházmegyei gondnoktól hal-
lottam. Mikor ugyanis a gróf Csáky-féle rendelet után 
megindult a szenvedélyes elkeresztelési vita, Komáromban 
történt egy nagy tekintélyű protestáns férfiakból álló tár-
saságban, hogy a szintén ott lévő boldogult Pap Gábor 
püspöktől kérdezték, mondaná meg, hogy Molnár János 
apát hány gyermeket keresztelt el Komáromban s hányat 
a püspök úr? Azt felelte a püspök: Molnár tőlünk 36-ot, 
én tőlük 42-őt. Im itt az argumentum, tessék elmélkedni 
felette, azután pedig elismerni, hogy e tekintetben bizony 
rosszabb a mai helyzet a réginél s hogy nagyon is elkel 
az a gondosabb cura pastoralis, az az intensivebb egy-
házi gondozás, a mit e lap hasábjain immár annyian és 
annyiszor sürgettek. Mert ez a folytonos eligérgetés s a 
belőle folyó számbeli veszteség megdönthetetlen bizonyí-
téka annak, hogy fogyatékos bennünk a vallásos erö és 
gyenge a hithüség. 

A lukmára alkalmilag esetleg visszatérünk, most 
csak annyit jegyzünk meg, hogy ha csakugyan a lukma 
a veszteségünk legfőbb és egyedüli oka, akkor szerény néze-
tünk szerint — mi aligha lehet balgaság és kishitűség — 
a helyes egyházpolitika az lett volna, ha előbb a lukmát 
rendezzük s csak azután, mikor ezt rendbehoztuk és a 
bajnak okát eltávolítottuk, járulunk hozzá az új viszonyok 
életbeléptetéséhez. Ki háborúba akar menni, jókor elkészül 
hozzá. Bennünket az új viszonyok teljesen készületlenül 
találtak; kiálltunk a kűzdtérre rendezetlen sorokban, töl-
tény és puskapor nélkül. Ez a bajunk, azért vesztünk. 

Honiola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész, 



I S K O L A Ü G Y . 
Református lelkészek képzése az Egyesült-

Államokban. 
»A lelkészképzés Amerikában* cím alatt e becses 

lap hasábjain egy cikk jelent meg a 37-ik számban. Ez 
ugyan több érdekes megjegyzést tartalmaz, de nem ad, 
mert nem adhat, teljes világosságot, a szóban forgó kér-
désre vonatkozólag. 

A mint nem lehet beszélni az európai lelkészkép-
zésről — épen úgy — vagy még inkább nem lehet 
amerikai lelkészképzésről beszélni . . . 

Amerika 50 nagyobb és még ennél is több-kisebb 
felekezetének saját rendszere van a lelkészképzést illetőleg. 
A dolog természetéből folyik, hogy más a rendszere az 
episcopalis, más a methodista s ismét más a congrega-
tionalis és presbyteri egyházaknak. 

Épen azért legyen szabad nekem nem az amerikai 
lelkészképzést ismertetni, hanem világot vetni saját egy-
házunk lelkészképzésére. Ez a legközelebbről érdekel s 
most, mikor oly sokat kisért a theologiai tanulmányi rend-
szer átalakítása, talán valami haszonnal is jár. 

Ismertetésemet a lancasteri theologiai szeminárium 
mult évi értesítője után készítettem s így abban a sze-
rencses helyzetben vagyok, hogy a mult évi tananyagot 
is feltüntethetem. 

Az intézet neve: Theological Seminary of the Ref. 
Church int the United States. Alapíttatott 1825 március 
havában, Carlisleben, Pennsylvaniában. Az intézetet há-
rom egyházkerület ú. m. az Eastern, Pittsburg és Potomac 
synod-ok tartják fel s a felügyeleti jogot, épen úgy egy 
választott igazgató-tanács gyakorolja, mint nálunk. 

Áll három évi tanfolyamból, ú. m. juniors, middlers 
és seniors, tanfolyamából. Ezenkívül van egy két évig 
tartó tanfolyam, a melyet azok látogatnak, a kik theolo-
giai doktorságot óhajtanak tenni. A tanítást öt tanár végzi 
s mindenik theologiai doktor. A tanulmányi rendszer a 
következő: rendszeres theologia; egyháztörténet; zsidó 
nyelv és ótestámentomi Írásmagyarázat; újszövetségi Írás-
magyarázat; gyakorlati theologia. A mult évben 58 ren-
des hallgatója volt a szemináriumnak és 10 lelkész volt 
a póttanfolyamon, a kik megj] akarják nyerni a »Degree 
of Bachelor of Divinity« címet. 

A tanév szeptember első csütörtöki napján kezdő-
dik. Minden jelentkezőnek igazolnia kell, hogy jó tagja 
valamelyik keresztyén egyháznak s hogy elvégezte a ren-
des akadémiai tanfolyamot. Minden tanuló a következő 
nyilatkozatot írja alá, mielőtt a szemináriumba felvé-
tetnék. 

»ismervén a tudományban, okosságban és kegyes-
ségben való előhaladásnak fontosságát, az evangéliumi 
papságra való előkészülésemben igérem, hogy e szeminá-
rium minden oktatásának hűséges hallgatója leszek; az 
intézetnek törvényeit és rendeleteit lelkiismeretesen meg-
őrzöm s a tanárok és a szemináriumot látogató bizottság 

minden törvényes követelésének és intéseinek engedelmes-
kedem, a míg annak tagja leszek.* 

Az első hat hónap próba időnek tartatik. A kik a 
hat hónap alatt nem nyerték meg a tanárok jó vélemé-
nyét — azok — ha a bizottságnak is ilyen a véleménye, 
elbocsáttatnak. 

A szeminárium nyitva minden keresztyén felekezet 
tagja előtt, de az ilyenek csak bizonyos vizsgálat után 
vehetők fel . . . 

A két évi pót-tanfolyamot 1894-ben rendezték be. 
A szakok, a melyeket a jelöltek választhatnak, a fenneb-
bivel azonosak. A hallgatók időről-időre az illető tanár 
jelenlétében, a tanár által adott tárgyról írásbeli dolgo-
zatot készítenek s az első év végén, az első évi tantár-
gyakból szóbeli és írásbeli vizsgát kell tenni a jelölteknek 
és ha ez eredményes, akkor léphet a jelölt a másod évre. 
A második év végén a jelölt (mindig studentnek van 
nevezve) készít egy dolgozatot abból a szakból, a melyre 
készült s ezt két hónappal a szóbeli vizsgálat előtt tar-
tozik átadni az illető professornak. A tanfolyam végén 
a jelölt végvizsgát tesz szóbelileg és írásbelileg abból a 
három szakból, a melyikhez thesisei tartoznak . . . Ha a 
vizsgálatok sikerültek, a jelölt megnyeri a theologiai dok-
torságot. 

A mult évben az intézetnek a következő tan-
rendje volt : 
-S~Á--tú< .a Jsjii*' Í.SÍ U& . 

Junior Class. (I. év.) 

1. ószövetségi szak: a) Héber nyelvtan olvasási és 
írási gyakorlattal. Fordítás héberből angolra és angolból 
héberre. Hetenként 5 órán. b) Exegesis. Válogatott részek 
az ószövetség történeti könyveiből. 

2. Újszövetségi szak. Bevezetés az újszövetségbe; 
az újszövetségi iratoknak eredete; sz. Márk szerint való 
evangéliumnak magyarázata, összekötetésben a synoptiku-
sokkal. Hetenkint 3 órán. 

3. Történelem. Leckék az apostoli egyházról és 
Schaff, »Az őskeresztyénség története*. Hetenként 2 órán. 

4. Theologiai encycklopaedia. Előszó a Dogmákhoz. 
1. Természeti vallás; A pogány vallások és azoknak a 
keresztyén kijelentéshez való vi.-zonyuk. 2. A keresztyén-
ség természete. 3. Apologetika. Történelmi erősségek. 
Kölönbség és hasonlóság a keresztyénség és a kanonikus 
könyvek között; A keresztyénség és az írások tekintélye; 
Az ihletés. 4. Keresztyén dogmák, azoknak eredete, termé-
szete és szervezeti összekötetése; az egyéni és bölcsészeti 
hithez való viszonyuk. Első időszakban: hetenként 3 óra; 
második szakban, hetenk^rt 2 óra. 

írásbeli dolgozatok: 
Kathekismus. Magyarázatok a heidelbergi katbekis-

mus felett. Hetenként 1 órán mind a három osztály szá-
mára. 

5. Gyakorlati theologia. Bevezetés a gyakorlati theo-
logiába ; az egyház törvényei. A papi hivatal. Hetenként 
egy órán. 

Bibliai régiségtan (special.) Hetenként egy órán. 



Middle Class. (II. év.) 

1. Ószövetségi szak. a) Syr és kháld, gyakorlatok 
az újtestamentom Psliitto fordításából és a »Targum« 
ból. Hetenként egy órán.* 

1>) Történelmi és bírálati bevezetés az ótestamen-
tomba: a sémi nyelvek; az ótestamentom története, pró-
fétai és költészeti könyvei. Részleges bevezetés az ószö-
vetség könyveibe, az ószövetségi kánon a zsidóknál és 
keresztyéneknél; az ószövetség fenmaradásának története 
összeköttetésben a kéziratokkal; fordításokkal s szöveg-
javításokkal. Hetenként 2 órán. 

c) Egy vagy több prófétai könyvnek magyarázata 
s összehasonlítása a héber szövegnek a septuagintával és 
vulgatával. Hetenként 2 órán. 

d) írásbeli dolgozatok. 
2. Újtestamentomi szak. Újszövetségi bevezetés; a 

kánonnak, a szövegnek és fordításoknak története. A János 
szerint való evangélium és a zsidókhoz írott levél exege-
sise. írásbeli dolgozatok. Hetenként 2 órán. 

3. Történelem. A középkor egyháztörténete. A ke-
resztyén tan fejlődése. Hetenként 2 órán. 

4. Keresztijén dogmák. 1. A keresztyén dogmák 
elemei és törvényei. 2. Theologia. A pogány felfogás. Az 
ótestamentomi monotheimus; a keresztyén eszme, a szent-
háromság, erősségek, Isten lénye jelenlétének bizonyítása 
Krisztusban. 3. Kosmologia. A világ Krisztushoz való vi-
szonyában, a teremtés, a világ a térben és időben, végcélja 
az emberben, az angyalokról szóló tan, jó és rossz 
angyalok, a Sátán és az ő királysága; az isteni gondvi-
selés. 4. Antropologia. Az embernek isteni eszméje; az 
ősember; a próba; az eset és az esetnek következmé-
nyei; a bűn és halál, ezek természete és története. Heten-
ként 3 órán. 

írásbeli dolgozatok. 
Kathekismus. Magyarázatok a heidelbergi kathekis-

mus felett. Homiletikai gyakorlatok. Hetenként 1 órán. 
5. Gyakorlati theologia: a) Homiletika. Hetenként 

két órán. 
b) Homiletikai gyakorlatok. 
Egyházi beszédek írása és elmondása a szeminárium 

előtt. Hetenként 2 órán. 

Senior Class. [(III. év.) 

1. Ó-szövetségi szak: a) Arab nyelvtan, fordítási 
gyakorlatokkal. Hetenként 1 órán. 

b) Költészeti könyvek (Zsoltárok, Jób) magyarázata 
összehasonlítva a Héber szöveget a Septuagintával és a 
Vulgatával. Hetenként 1 órán. 

c) Az ószövetség theologiája. Hetenként 1 órán. 
d) Ószövetségi szeminárium. Hetenként 1 órán. 
e) írásbeli dolgozatok. 

* Az ótestamentom aram fordításának a terminus techni-
kusa; a mely fordítás valószínűleg a babyloniai száműzetés alatt 
vagy kevéssel utána készült, mikor a héber, mint népnyelv, kezdett 
kihalni. 

2. Újszövetségi szak. Hermeneutikus magyarázata a 
római, galaciai, efezusi és colossei leveleknek. Hetenként 
2 órán. Első félév. 

Második félév. Az újtestamentom theologiája. 
3. Történelem. A reformációnak s az új korszaknak 

története; az amerikai egyház története. Hetenként 2 órán. 
Felolvasások a pericopakról. Hetenként 1 órán. 
4. Keresztyén dogmatika. 5. Kristologia. ígéret, 

fogantatás és születés. Körülmetéltetés; rendes fejlődés; 
megkeresztelés ; megkisértetés; közbenjárói munka, a vált-
ság halál; feltámadás és megdicsőülése. 

A prófétai, a főpapi és királyi tiszt. 
Krisztologiai tévedések. 6. Pneumatologia. A Szent-

lélek megjelenése, munkája és tiszte. Az egyház, a papság 
és a szentségek; 7. Soteriologia. 

A személyes üdvnek természete és köre; hit, bűn-
bánat, elválasztás. ítélet, megszentelődés, a törvény és cse-
lekedetek. 8. Eschaialogia. Krisztus a teremtésnek, a gond-
viselésnek, a kijelentésnek és váltságnak célja, a parusia; 
millennium, feltámadás, leszállás a seolba, végítélet. A 
pokol és az ég. Három órán hetenként. 

írásbeli dolgozatok. 
Kathekismus. 
5. Gyakorlati theologia: a) Katekhetika; isteni tisz-

telet ; lelkipásztorkodástan. a missziók theoriája, a vallás-
tudomány- és az egyházkormányzásnak összehasonlítása. 
Hetenként 2 órán. 

b) Beszéd. írás és előadás a szeminárium előtt. Heten-
ként 2 órán. 

c) Keresztyén erkölcstan. Hetenként 2 órán. Felol-
vasások a keresztyén socioloyiáról. 

Ez volt a theologiai tanfolyamnak mult évi tanrendje. 
Ez igazolja azt, hogy itt a theologiai szakoktatás van olyan, 
mint nálunk. Sőt., mivel nincs meg az az iszonyatos túl-
terhelés, mint nálunk, (hetenként mindent összevéve 40 
órám is volt és pedig épen a Il-ik éven), a theologiai 
tanuló inkább élhet a saját szakmájának. 

Bridgeport. K. S. 

T Á R C A . 

Lelkész-avatási beszéd. 
Alapige : I. Péter V. 1—4. 

Akár tömegek akár egyének induljanak el ismeret-
len útra, új célokért lelkesedve törve, meglepi az indulás 
percében a lelkeket bizonyos méla félelme a jövőnek. A 
még nem ismert út rejtelmei, a fátyol fedte jövendő bi-
zonytalansága, önerőnk latolgatása, vágyaink s a cél közötti 
távol bizonyos névtelen félelemmel ülik meg lelkünket. 

S ha ez így van a physicai világban, mennyivel 
inkább a szellemiben, melynek határát még meg nem 
vonta senki, útjait bár sokan járták, de minden indulónak 
újat kell törnie, mert mindenkinek csak a sajátján lehet 
járnia. ( 

Új útra indultok ti is, az egyház szent szertartása 



szerint felavatandó társaim, melyen járni ugyan már jár-
tatok, de csak biztos útmutatás védő keze által vezettetve. 
Míg most egyszerre előttetek áll maga a végtelen tér. mely 
munkára hív. Előttetek áll a szellemvilág, az Isten orszá-
gának véghetet lenje, a megváltás munkájának temérdek-
sége. Előttetek áll a nehéz élet, a napjainkban különösen 
nehéz. Mikor hitetlenség, bűn, közöny kősziklái tornyo-
sulnak induló lábaitok előtt. Lesz-e erőtök belátni a tért, 
lesz-e szivetek szembe nézni a veszélyekkel, lesz-e hitetek 
megállni a rátok várakozó csalódások között, hangzik e 
majd szó, mely visszaint, ha tévedtek, emel, ha csügged-
tek? Ezek a kérdések, melyek ha nem csalódom szivei-
teket ismeretlen félelemmel töltik el. 

De úgy tetszik énnekem, mintha szivetek aggódó 
dobbanásaiból, az Atyák reátok vetett tekintetéből, melyből 
hosszú mult hite. biztos jövendő reménye lobog felétek, a 
gyülekezet szive szeretetéből, mely körülölel titeket indu-
lókat, a csendülő ének keltéből, az Isten dicsérő imádság 
ihletéből szózat szűrődnék össze. Mintha a kőszikla apos-
tolnak férfias erős szavát hallanám az erő méltóságában 
zendülni meg az ünnepi hangulat felett: »Az egyház-szol-
gákat, kik ti köztetek vágynák, kérem én, ki Ő velek 
együtt egyházi szolga vagyok és a Krisztus szenvedésének 
bizonysága és az utolsó napon megjelentendő dicsőség-
nek együtt társíi. Legeltessétek az Istennek seregét, mely 
a ti gondviseléstek alatt vagyon, gondot viselvén arról 
nem kényszerítésből, hanem örömest, nem kívánván ék-
telenül a nyereséget, hanem kész indulattal. Sem pedig 
úgy, mint uralkodván az Úrnak örökségén, hanem úgy, 
mint kik az Isten seregének tüköréi vagytok. És mikor 
megjelenendik ama pásztoroknak fejedelmek, elvészitek a 
dicsőségnek ama fonnvadhatatlan koronáját«. 

S erre a szóra, mintha csitulni látnám félelmeteket, 
lelkem az Úr lelkét véli hallani már, nem a Péter szavát. 

Mert ha az ember Péter szólana, az úgy beszélne, 
mint emberi utódai beszélnek: »Én, a kőszikla, a funda-
mentum, én, a kire a kulcsok hatalma bízatott, s a kegye-
lem oldozni vagy kötni tetszés szerint, én ezt meg ezt 
hagyom tinektek*. S ez igazán ember beszéde lenne. Az 
emberé, ki úrnak vágyik lenni mindenek felett. 

De az apostol Péter az Úr lelkének ihletettje, a 
kegyelem áldottja, a szeretet élője így beszél: kérem én 
az egyházi szolgákat, a ki olyan vagyok mint ők. A sze-
retet kér itt, mely egyenlővé teszen apostolt és hivőt 
egyaránt, a hit, mely a Krisztus szenvedéseinek tanúbi-
zonysága, a reménység, mely az ő megjelenendő dicsős-
ségét várja. A lélek beszél itt, mely az Úr szájából való, 
a mely világolt égő felhő-oszlop gyanánt a nép előtt a 
vándorlás idején, mely csillagként ragyogott Betlehem felé, 
ez volt a láng, a kettős tüzes nyelvek lángja, mely szélnek 
zendülésével tölté meg a házat. Jöjjetek a tűzláng fényénél, 
a csillag sugaránál hallgassuk meg a lélek zendülésének 
beszédét. 

Kérem az egyházi szolgákat legeltessék az úrnak 
seregét. Az egyházi szolgákat. Az eredeti szöveg ugyan 
presbiteret mond, mit a javított fordítás is helyesen 
átvett, de akár egyik, akár a másik annyit jelent, mint 
ma a lelkipásztor szó, minek hosszabb bizonyítását enged-
jétek el e helyen. 

Legeltessétek az Istennek seregét, mely a ti gond-
viseléstek alatt vagyon. Nincs, nem is lehet a lelkészi 
működésnek, gyülekezet és lelkész egymáshoz való viszo-
nyának szebb és igazabb meghatározása mint ez: Az 
Isten seregének, a hívek összességének gondviselője a lel-
kész. Nem ura. nem parancsolója, nem is alárendelt szol-
gája, hanem gondviselője. A ki gondoskodik Isten serege 
jólétéről, a ki vigyáz reá ellenség támadásaival szemben. 

De megment bennünket ama félelemtől is, hogy saját 
lelkünk kis tartalmával el tudjuk-e majd tartani a nyájat. 

Legeltessétek az Isten seregét. Tehát a táplálék, az 
eledel készen adva van. Az Isten igéjének hitnes mezeje 
az örök élet táplálékával, a hívesen csorgó kútfők az 
örök élet vizével: mind-mind megteremtvék. A mi dolgunk 
csupán reá vezérleni a sereget és vigyázni, hogy saját 
balga vágya, vagy ellenséges hatalom el ne űzze onnan. 
Hatalmas intés ez a gyülekezet hamis vágyakozása ellen, 
mely sokszor egyebet követel papjától, templomától, mint 
mire azok rendelvék. Hatalmas intés a saját lelkünk ha-
mis becsvágya ellen is, mely sokszor, igen sokszor arra 
készt, hogy a »quid nóvum méhé<-t, önmagunkat prédi-
káljuk. A mi parányi érzelmünk, kicsike fájdalmaink, apró 
gondolataink, szegényes eszményképeink pedig mit érnek 
a gyülekezet lelki üdvére. 

Legeltessétek az Isten seregét. Gondot viseljetek 
arról, nem kényszerítésből, hangzik tovább az igének 
szava. 

Nem kényszerítésből szolga módra, hanem szabadon 
függetlenül. Ez az első intés, a legeslegelső. Az Isten 
országának dolgát szolgalelkek nem vihetik előre. Az 
Isten országa a lelkiszabadság birodalma szabad akaratból 
való készséget kiván, kizárva minden kényszert. Óvakod-
jék minden lelkipásztor a lelki kényszertől, embereknek, 
pártoknak szolgálatától; mert mindezek könnyen arra kény-
szeríthetik. hogy a Szentlélek ellen vétkezzék s igazság 
helyett hamisságot prédikál, mennyország helyett poklot 
szerez. Óvakodjék saját énje kicsinyes kényszerétől, mely 
néha a családi gondok talán szomorú képében, majd a 
nagyralátás, a hírszomj fényes köntösében kisérti meg. 
Még állásának kényszerétől is óvakodjék. Mert nem isme-
rek rútabb piszkolódást, mint ami t a papokra, mondanak: 
hisznek, mert papok. Az igazi lelkipásztor azért pap, mert 
hisz. De az előbbi mondás akkor válnék igazán, akkor 
válnék rettenetessé, ha igaz lenne. Ha akadna olyan lel-
kész, ki állása kényszeréből hirdetné azokat a dolgokat, 
melyek az örök életre valók/ Saját kezeivel verné meg 
önmagát. 

Ne kényszerítésből tehát, hanem szabadon, a szabad 
cselekvés örömével viseljetek gondot a nyájra. Talán ez 
felesleges intés is. Hiszen a lelkipásztori munka olyan 
szép, hogy alig lehet nem örömmel cselekedni. Hirdetni 
a jót, az igazat, irtogatni a gyomot, vigasztalni a szomoro-
dott szívűt, megáldani az örvendezőt. irgalmat könyörögni 
a bűnös fejére, békességet teremteni a háborgók között, 
plántálni mindenütt a szeretetet: hát mindez nem gyönyö-
rűséges munka-e, melyet szives örömmel cselekszik min-
denik. Igaz. De hátha ez a munka akadályokba ütközik, 
pedig sokszor ütközik. Hátha legnemesebb szándékaidat 
félreértik, megakadályozzák. Hátha ráfogják legigazabb 
gondolataidra, hogy hamisak, szeretetedre, melyet szived 
vérével táplálsz, hogy farizeuskodás ? ha induló lábad 
lépését megfogják, áldásra nyújtott kezed lehúzzák, imád-
ságod az égből visszaperlik. Óh, akkor végezd munkádat 
örömmel, hiszen nagy célokat nagy szenvedések árán lehet 
elérni csak. S a te célodnál nagyobb nincs. Öröm a Krisz-
tusért szenvedni, dicsekedés érte gyaláztatni. De nehéz, 
de drága öröm. De gondolj a Krisztus kínszenvedésére, 
mely megváltott, gondolj az angyalok örömére, mely a 
váltságmunka sikerén támadt, s nem lesz nehéz örülnöd 
a legnehezebb órában sem. 

Szabadon örömmel viseljetek gondot az* Isten sere-
gére, nem kívánván éktelenül a nyereséget. Hát még ilye-
nek is akadtak még az első lelkesedés korában is ? Úgy 
látszik igen. Az apostolnak a szavakból kiérző mély meg-
botránkozása, a simoniának kitetsző undora mondják azt. 



Nálunk azonban, a hol szinte közmondásos már a papok 
szegénysége, a hol csak tegnap sikerült kenyeret adni a 
lelkészi özvegyek és árvák kezébe; nálunk, a hol a leg-
fényesebb lelkészi állás is csak tisztességes szegénységet 
biztosít, nálunk, hol tehetség, szorgalom, minden más 
pályán mérhetlenül több anyagi előnyt biztosít, talán feles-
leges is ez intés. De mégse, hiszen épen ez a nyomasztó 
szegénység, a mindennapi kenyér örökös gondja vihetik 
rá a lelket, hogy többet kivánjon, hogy esetleg másutt 
próbálja értékesíteni magát. A nyomor kényszerítheti rá, 
csábíthatja el a lelkipásztort, hogy enyhébb legyen a te-
hetősebb egyházi tagokkal szemben. Pedig ha azok a 
büntetés helyére jutott fösvények, zsugorik, szívtelen gaz-
dagok, majd szemrehányást tesznek a melléjök jutott 
pásztornak, miért nem intették, miért nem figyelmeztették? 
íme ide jutottunk s az oka te vagy. Arra nem lehet fe-
lelni, az ellen nincs mentség, mert Szentlélek ellen való 
bűn. E baj megszüntetésénél gyülekezetünkre vár szép 
szerep. Nem féltem én nyomortól az igazi papságot. M-rt 
örök törvény, hogy minden organizmus eltartja, táplálja 
fejleszti azt a tagot, melyre szüksége van. Nem féltem 
én a kicsiny gyülekezeteket sem, mert önszemeimmel lát-
tam, hogy a bécsi 49 tagból álló methodista gyülekezet 
1894. évben 1247 mond ezerkétszáz negyvenhét frtot adott 
össze, minden kivetés nélkül egyháza és papsága eltartására. 

Ne nyereségvágyból tehát, a mi szinte tárgytalan 
a mi egyházi életünkben, hanem kész indulatból viseljünk 
gondot az Isten seregére. Kész indulattal. A szives munka 
kész indulatával, mely minden cselekvést a jóleső derű-
zománcával von be. Kész indulattal félreértés, gonoszság, 
tudatlanság, hitetlenség, gúny, bűnnel szemben. Azzal az 
égi derűvel, mely hatását soha nem téveszti el, mely ott 
ragyog a Krisztus tettein. Azzal a kész indulattal, mely 
a hittéritőket viszi messze országok vad népei közé. 
Azzal a kész indulattal, mely az Isten országának küzdel-
mét többre tartja Ofir aranyánál, India kincsénél, ez a 
kész indulat minden körülmények között, mindenféle embe-
rekkel, állapottal szemben lesz tanúbizonysága, hogy nem 
kívánjuk éktelenül a nyereséget. Mert ez a számítás 
nélkül való kész indulat maga az özetlenség. melynek 
hatása mindig megvan. Hallottam valamelyik lelkészi hiva-
talban, hogy a fél meglepetve a kész indulattól, melylyel 
ügyét elintézték lelkesülten szólt: »Ide én sokszor eljövök, 
mert még seholsem bántak hivatalban ily szivesen velem®. 

Ne uralkodjatok az Úr örökségén. 
Már az első versben kijelölte a helyet, melyet a 

lelkész elfoglal mondván: »a kik ti köztetek vágynák*. 
Tehát a lelkész hívei között azok mellett, de nem felettük 
áll. Ez sem igen kisért nálunk, hol az egyházi szervezet 
minden hierarchiát, papi uralmat kizár. De ne kisértsen 
belsőleg sem, hogy a saját nézeteiket a gondolatok azon 
formáját, melyben őket mi megérteni tudjuk, másokra erő-
szakolni akarjátok. Hiszen, ha csak hatalom kellene, mód-
jában állana a mindenható Istennek, hogy egyetlen sza-
vával megtérítsen mindeneket. 

Hol olvassuk Jézusról megírva, hogy kényszerílett 
volna valakit az ő követésére, pedig hatalma nem hiány-
zott hozzá, de ő csak hívogat. Az Isten sokkal jobban 
becsüli az emberi szabadságot, mint mi magunk. De meg 
nem is kell neki kényszerített dicséret, nem leli örömét a 
szolgamunkában. Hanem a mi szívből, szeretetből, szabad 
akaratból születik, az talál tetszést nála. A mi dolgunk 
nem uralkodás s azt Péter szájából mondja a Lélek, an-
nak a Péternek a szájából, kinek hamisan használt nevé-
ben annyit uralkodnak, annyi kényszert, lelki zsarnoksá-
got gyakorolnak. 

Ne uralkodjatok, hanem tükrei legyetek az Isten 
seregének, ez az intések betetőzője, ez azok summája. 

A Szentírás nem igen beszél arról, hogy az apos-
tolok szépen írtak, szépen beszéltek, de beszél az aposto-
lok cselekedeteiről. 

Az Úr fenséges szelleme épen abban Iegfenségesebb, 
hogy ő úgy élt, a mint tanított. 

Élet. tehát valóságra váltott beszéd, hit, reménység, 
szeretet, tudomány és erkölcsi elvek azok, a miket tőlünk 
mint legfőbb követelményt kiván az Isten országa. 

Legyünk tüköréi az Isten seregének. Senki se volna 
már pogány, ha mi igazi keresztyének volnánk, mondja 
aranyszájú szt. János. 

Legyetek tükrei az Isten örökségénele a tudomány-
ban ! Abban a tudományban, a mely egyedüli. A mi 
korunkat nem lehet vádolni, hogy nem volna tudomány 
szomjas. Nagyon is, tán felettebb is az. De vájjon az 
igazi tudományt keresi-e? Nem hiszem. Nekünk kell meg-
mutatni, hogy csak úgy igaz minden tudomány, ha annak 
kezdete az Istennek félelme. Hiszen nincs kellő képzelet, 
megtermett gondolat-titok, melyet mélység fedez, tudás, 
melyet magasság hordoz, gondolat, melyet rejt a végtelen 
kicsiny, vagy hirdet a végtelen nagy, szép, mely a hang 
rezgésében, fény csillanásában, vagy a forma szépségében 
szivet dobogtat, mely nem őtőle származnék. Meg kell 
szüntetni a bal-felfogást, hogy a tudomány ellensége volna 
a hitnek. 

Dicső munka, remek feladat. 
Legyetek tüköréi a gyülekezetnek jó erkölcsökben! 

Ha valahol, úgy a lelkészi állásoknál áll a »noblesse oblige«, 
a nemesség kötelez. Egy atomnyi foltnak az árnya a lel-
kész becsületén, tisztaságán, egy szempillanatnyi ingadozás 
a jó tevésében vagy nem tevésében, egy bosszús szó, 
melyet máskép is neveznek, helytelen harag, hirtelen fel-
indulás, szemernyi igaztalanság többet ártanak pillanatok 
alatt az Isten országának, mint évek sorának buzgó pré-
dikálása. 

Legyetek tüköréi az Isten seregének a hitben! 
Nagy hifünek kell annak lenni, ki el meri vállalni, 

hogy ezerek hitének gondviselője legyen. Nincs nagyobb 
átok. nincs rettenetesebb csapás az egyházra nézve, mint 
egy kételkedő vagy kishitű lelkész. A kit. az egyház tudo-
mányában neveltet, a kinek átadja templomát, rábízza 
mennybéli üdvösségét, halálból való feltámadását, gyermekei 
ártatlan élete megáldását, ha annál csak üres szó, tarta-
lom nélküli beszéd, mikor áldást kér, bűnbocsánatot, örök 
életet, feltámadást hirdet, ezeknek hite nélkül. Nekünk 
lelkészeknek kell a hitben legerősebbnek lenni. Mert a 
mi helyünkön minden félhit, habozás, kételkedés ezreknek 
a halála. S ha mindezekért egyszer kérdőre vonatunk, 
pedig nekünk kell legjobban tudni, hogy vonatunk. Ne-
künk kell ott állni a hit kőszikláján, melyet el nem mos 
a zúgó habok semmiféle árja. 

Legyetek tüköréi a gyülekezetnek a szeretetben, a 
Krisztus iránti szeretetben. Ugy vélem, hogy a Krisztus 
az órában, mikor elvonulnak előttetek nehézségei és fen-
séges gyönyörei a pályának, melyen indultok, azt is kér-
dezi tőletek, mint egykor Pétertől: szeretsz-e engem. Sze-
retsz engem a hajléktalant, az üldözöttet, az elvetettet, a 
meggyalázottat, a megfeszítettet. Szeretsz-e engem azzal 
a szeretettel, mely erős, mint a halál, kemény, mint a 
koporsó. Azzal a szeretettel, mely panasz nélkül veszi fel 
a keresztet is. Kiérzik-e az majd szavadból, vágyaidból, 
bemondásaidból. Meg tudsz-e érte tagadni világot, dicső-
séget. hírt, emberek tetszését, szeretetét ? Fel tudsz-e venni 
gyűlöletet, szegénységet, alázatosságot ? Szeretsz-e azzal a 
szeretettel, mely temetetlen hagyja az ő halottját, búcsú-



zatlan házanépét, hogy engem kövessen*? Szeretsz-e azzal 
a szeretettel, mely hosszútűrő a szenvedésben, mely kegyes, 
nem irigykedik, nem cselekszik álnokul, nem fuvalkodik 
fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi csak az ő maga 
hasznát, nem gerjed hamar haragra, nem gondol gonoszt. 
Nem örül a hamisságnak, örül pedig az igazságnak. Min-
deneket elfedez, mindeneket hiszen, mindeneket reményi, 
mindeneket eltűr? A ki nem tud rá Péterrel felelni: »Te 
tudod uram, hogy mint szeretlek«. Az ki ne nyissa 
esküre a száját, fel ne merje tenni szószékre a lábát. 

Eszméket a tömeg meg nem ért. Magunknak kell 
alakot adni, eleven meleg megtestesülését a szeretet szent 
eszméjének. 

Legyetek tüköréi a népnek reménységben. Ez ma 
talán a legnehezebb. A mikor csak úgy burjánzik a remény-
telenség, a mikor a rohanó életárban csak egy napig, leg-
többször csak pillanatilag élő vágyak születnek. 

Élni, dolgozni reménységgel, mely beláthatatlan mesz-
sziségben lesz valóvá. Élni reménységgel eszmék felől, 
melyek csak más világon valósulnak meg. 

Mikor látjuk a pusztulást magunk körül, az áldatlan 
kőszikla-talajt ekénk vasánál, a repülő madarakat tova-
szállani az ige törmelékeivel, a gyorsan növő burjánt 
elnyomni vetéseinket, látjuk fogyni a kényért gyermekeink 
kezéből, halljuk kevesbedni, tompulni az imádságot a hivők 
ajakán, látjuk száma fogyását az áldást kérőknek, mellet-
tünk tengerét a vérnek, bűnnek, szennynek, gyalázatnak, 
látjuk vetéseink ritka barázdáin, szőlőnk pusztulásán, álla-
taink elveszésén az Úr süjtoló kezét, a paizsos férfiú 
járásában az ő ostorát, hatás nélkül a világra, látjuk csa-
ládi életünk, közbecsületünk sülyedését, halványítását a 
szeméremnek, s ezek felett halljuk unos untalan a deka-
dens kor lassú halálhörgését, reménynélküli sivár hattyú-
dalát, Nirvánát hirdetni. Most kell reménységgel lennünk, 
a megújulás felől, a mely reménység szóban, tettben, 
bátorságban azt hirdesse, hogy: 

>Jönni fog mert, jönni kell 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.* 

S mindezt miért? Talán a földi hír vesz szárnyára 
s messzire szóló dicsőséget szerez? Nem! Talán a jólét 
kéjes öröme lesz a bér? Ezt kivánni tilos. Talán a hívek 
nagy seregét sikerül a Krisztus zászlója körül csoporto-
sítani. Effelől nincsenek Ígéreteink. 

Ezeknél feljebb, ezeken túl van a jutalom. A kinek 
tekintete csak ezekig ér a magasba, mélybe, az már el-
vette jutalmát. Túl a földi határokon, a földi időn, az 
örökkévalóság terén vár a díj. »Mikor megjelenendék a 
pásztoroknak ama fejedelme, elveszítek a dicsőségnek 
ama fonyadhatlan koronáját*, mondja az ige. Mily igéret, 
micsoda díj! A dicsőség fonyadhatlan koronája. Belekáp-
rázik a szem, megszégyenül a vágy, némává lesz a lélek 
ekkora Ígéretre. íme, ez a mi munkánk jutalma. íme ekkora 
dicsőségre hivott el bennünket az Úr. Fel tehát munkára 
az Ő nevében. A szó, mely tévedésekből visszaint, mely 
kétségben emel, hangzik felétek, a Lélek szava az. A 
fenséges jutalom messziről tündököl, legeltessétek tehát az 
Úrnak seregét, mely a ti gondviseléstek alatt vagyon, gondot 
viselvén arról nem kényszerítésből, hanem örömest, nem 
kívánván éktelenül a nyereséget, hanem kész indulattal; sem 
pedig úgy mint uralkodván az Úrnak örökségén, hanem 
úgy, mint kik az Isten seregének tüköréi legyetek, hogy mikor 
megjelenendik ama pásztoroknak fejedelme, elvehessétek 
a dicsőség fonnyadhatlan koronáját. Ámen. 

Gergely Antal. 

B E L F Ö L D . 
Dunamelléki egyházkerület i egyházi 

értekezlete. 
A dunamelléki egyházkerület szokásos egyházi érte-

kezlete, e nemben immár a 4-ik, október 25-én folyt le 
Budapesten. Népes és díszes közönség vett benne részt. 
Jelen volt két püspök (Antal Gábor vendég), minden esperes, 
a theologiai tanárok és a kerületi gyűlés papi tagjai teljes 
számban, a gondnoki karból Szilágyi Dezső, Szilassy Ala-
dár, Cseh Ervin; a tanácsbirák közül Ádám András, Kálosi 
József, Vécsey Tamás, Nagy Dezső; a tanárok közül Ádám 
Gerzson, dr. Kovács Pál, H. Kiss Kálmán, Molnár Sándor 
Benkó Imre stb.; a pesti egyháztagok közül dr. Kis Áron, 
dr. Bernáth István stb.; a pestvidéki papságból számosan; 
a budapesti 'segédlelkészek és hitoktatók. A felolvasások 
is érdekes tárgyakról szóltak és szépen ki voltak dolgozva. 
És mégis, mégis. Az értekezlet hangulata eleitől végig 
nyomott volt. A leggyakorlatibb kérdésekhez nem igen 
akartak hozzászólani a gyakorlat emberei. Az elnökség 
nagyszabású eszmecserére, élénk vitára számított, és sem 
az egyházi adó-reform, sem az egyházi fegyelem életbe 
vágó kérdései nem keltettek erőteljesebb visszhangot. 

Az értekezleti gyűlés lefolyásáról a következő tudó-
sítást vettük: 

A 37. dicséret ]. versének eléneklése s Szász Károly 
püspök úrnak magasszárnyalású imádsága után Baksay 
Sándor értekezleti másodelnök örömmel üdvözölte a nagy-
számú közönséget s néhány magvas szóval jelezvén a 
napirendre kerülő tárgyak valláserkölcsi és anyagi fon-
tosságát. az ülést megnyitotta. 

Először Szöts Farkas értekezleti titkár tett röviden 
jelentést az egyházi értekezletek működéséről. Utalt az 
értekezleti tevékenység jelentős'égére, az egyház belső és 
külső építésének évről-évre növekedő fontosságára, az e 
téren eddig elért erkölcsi sikerekre, melyeknek koronája 
az az országszerte észlelhető tapasztalat, hogy anyaszent-
egyházunk elvitázhatatlan bajainak orvoslására mind 
többen és buzgóbban sorakoznak a munkára. Erre mutat-
nak az egyházkerületünkben szervezkedett egyházmegyei 
és egyházköri értekezletek, melyek között legélénkebb 
tevékenység lüktet a felső-baranyai, a vértesaljai és a pesti 
egyházmegyék értekezleteiben; de a hol nincsenek is még 
szervezve az egyházmegyei értekezletek, ott is erősödik 
az a meggyőződés, hogy az egyházi életet intensivebb 
gondozás által termékenyíteni és életteljesebbé tenni nem 
szükségtelen, nem meddő és nem hálátlan munka. Mert 
minél többet és minél buzgóbban foglalkozunk a gyerme-
kek és az ifjak valláserkölcsi nevelésével és gondozásával; 
minél közelebb hozzuk a felnőtteket az egyház és az 
evangélium üdvözítő eszmeköréhez és igazságaihoz: annál 
inkább növekedik az ige erkölcsi ereje, a közönség hit-
buzgósága és áldozatkészsége, az egyház erkölcsi és anyagi 
tekintélye, szóval az egyesek élő keresztyénsége annál 
elevenebb, termékenyebb és áldásosabb lesz. A l e lké sz -
árvák sze re t e tházamelye t a kerületi értekezlet hozott 
szőnyegre, a két baranyai, a vértesaljai és a solti egyház-
megyében élénk visszhangot keltett, de a többi egyház-
megyék még nem nyilatkoztak e kérdésben. Indítványozza, 
hogy ezek is kóressenek fel véleményes jelentésök beter-
jesztésére. Majd előterjesztést tesz arra nézve, hogy az 
értekezlet céljaira befolyt, a 16 frt mult évi pénztármarad-
ványnyal együtt 131 frt 73 kr., kiadatott 88 frt 50 kr., 
maradvány 43 frt 68 kr. A»Lelkész-árvák szeretett-házára« 
befolyt 54 frt 23 kr., mely összeg takarékpénztárban 



gyümölcsözik. Egyszersmind jelenti, hogy az értekezlet 
választmánya ezt a számadást megvizsgálta és jóváhagyta. 
Végül jelenti, hogy az értekezleti tisztikar és választmány 
mandatuma lejárt, miért is a jelen gyűlésen általános 
tisztújítás tartandó. 

Az értekezlet a jelentést tudomásul vette. A még 
nem nyilatkozott egyházmegyéket felkéri, hogy a »szere-
tetház« ügyében a jövő értekezletig nyilatkozni szíves-
kedjenek. A számadást tudomásul veszi. 

Ezután Szilassy Aladár gondnok és értekezleti elnök 
ült a felolvasó asztalhoz. Egyházfentartásunk bajairól és 
azok gyógyszereiről értekezett. Két nagy bajunk van. 
Egyik föbajunk, hogy hiterönk megfogyatkozott. Erről 
szól a felolvasás ama része, mely Lapunk mult számában 
olvasható. Másik nagy bajunk, hogy az egyház anyagi 
fentartásához aránytalan a hozzájárulásunk. A hiterő 
fokozása, növelése az első és főgyógyszer. Az egyházi 
adózás arányosítása a második. E tekintetben a szatmári 
értekezlet javaslata általánosságban helyes elvi alapon 
áll, bár néhány lényeges pontban kivihetetlen dolgokat 
pl. (korpótlék) penget. 

A tetszéssel (már maga az a körülmény is általános 
rokonszenvet és tiszteletet keltett, hogy egy világi úr ily 
alaposan és mélyrehatólag tárgyalja egyházi bajainkat) 
fogadott felolvasás után Szőts Farkas titkár indítványára 
először a valláserkölcsi bajokról és gyógyszerekről, azután 
az anyagiakról indult meg az eszme-csere. 

Szilassy Aladár felolvasása után annak tárgya felett 
megindult az élénk vita. Az eszmecserét Szabó Péter 
esperes nyitotta meg. Felszólalásának magva az, hogy 
nemcsak a vallási nevelésre, de az erkölcsi nevelésre is 
súlyt kell helyezni, mert akkor nem fognak az egyházta-
gok kitérni. Hivatkozik a szektások nyilatkozataira, kik 
széltében hangoztatják, hogy erkölcsi okok miatt hagyták 
oda az egyházat. 

Szász Károly püspök a valláserkölcsi nevelés bel-
terjesebbé tételét hangsúlyozta. Tagadhatatlan, hogy nem-
csak az egyházban, de a társadalomban és erkölcsi téren 
hanyatlás van. Az ige-hallgatók száma ugyan nem csök-
ken, de az igehirdetésnek az erkölcsi életre való hatása 
kisebb, mint talán apáink idejében volt. Ennek magya-
rázata az, hogy a rohamosan terjedő művelődés inkább 
felületes, külső, mint mély s a lelkeket igazán átható. 
De a baj még nem olyan, hogy szomorkodnunk kellene 
miatta, mert nem más, mint az átmeneti állapot egyik 
jelensége s a mint mélyebb, igazabb lesz a művelődés, 
a baj szűnni fog. Csak igyekezzünk a művelődést a keresz-
tyénség s különösen az evangélium eszméivel és erőivel 
mélyebbé és igazabbá tenni. Első sorban a családapák 
és anyák odavezetése s intése szükséges, hogy gyerme-
keik keresztyén nevelésére nagyobb gondot fordítsanak. 
A lelkészek is hirdessék az igét minél buzgóbban és minél 
tisztábban, mert ez a hit forrása; gyakorolják a cura 
pastoralist, mert ez a hit-ápolás egyik leghathatósabb 
eszköze. Igaz, hogy nagy egyházakban, a hol több ezer 
család van, ez nagy nehézségekkel jár, de ott rendszerint 
segédlelkészek, vallástanárok is vannak, a kikkel együtt 
működhetik a lelkész. Szervezzünk evangéliumi jótékony 
egyesületeket, melyekben keresztyén valláserkölcsi eszmék 
és felolvasások ébresztgessék azt a jótékony keresztyén szelle-
met, melynek gyengülését érezzük s orvosolni akarjuk. A 
lelkipásztornak van legtöbb alkalma e téren hatni s ezért köte-
lessége is a legnagyobb. A valláserkölcsi érzület ébresztésére 
és erősítésére, igen sokat tesznek a keresztyén vallásos 
iratok, jó könyvek. Ezeket terjeszteni mindenki igyekezzék. 
Evangelizáljon a pap, fejezé be beszédét a püspök úr, 

de abban az értelemben, hogy az evangélium szavainak, 
parancsainak közvetlen a szivekbe vitele által hasson, 
hogy az evangélium örök igazságait átvigye az életbe. 

Baksay Sándor esperes szólt ezután a kérdéshez, 
kiemelve, hogy kivált a gyermekek vallási nevelését kell 
jobbítani, mert ez által lehet a nagyobbakat is javítani, 
nevelni. Helyes volna talán az Ábécés- és olvasóköny-
vekben vallási tárgyú olvasmányokat venni be e termé-
szetrajzi, természettani elbeszélések helyett, melyeknek 
tárgyát a gyermek nem egyszer körülményesen ismeri. 
Sokat tett az erkölcsi hanyatlás növelésére az is, hogy 
a bibliamagyarázatokat, kátémagyarázatohit, vasárnap 
délutáni istentiszteleteket egyes helyeken könnyen veszik. 
Nem ártana órákat rendelni arra, hogy a gyermekek a 
vallási énekekben (zsoltárokban) gyakorolják magukat. 

H. Kiss Kálmán csak röviden reflektál az elhang-
zott beszédekre. Ismer olyan könyvet, a milyent Baksay 
espesres kivánt: Méhner-féle olvasókönyvet, melynek alkat-
részei az ó- és új-testamentomi történetek, a magyar és 
hún mondakör stb. Az »ábécé«-re nézve megjegyzi, hogy 
a vallásos anyag megvolna, de azt nagyon kiterjeszteni 
nem lehet; az 1., 2. osztály vallási tananyaga a beszéd-
és értelem-gyakorlat körébe van felvéve; az a vezérkönyv 
pedig, mely ezt keresztülviszi, szintén megvan. Fontos 
az is, hogy a gyermekek templomba járását állandóan 
megköveteljük s necsak egy-két napra szorítsuk. 

Vasadi Baloyh Lajos gvurói lelkész elismeri, hogy a 
cura pastoralis a mai időben is a legerősebb eszköz a vallási 
élet ápolására. Ő azonban nem látja a veszélyt oly igen 
nagynak s egészben véve meg van elégedve a mai vallási 
és erkölcsi viszonyokkal. 

A kérdés másik oldalához, az egyházi adóhoz, Szántlw 
János pesti esperes szólott először, ki a naturális adózás 
teljes megszüntetését nem tartja tanácsosnak. Itt csak foko-
zatosan szabad reformálni. A nép szivesen és pontosan 
fizeti a terményadót, de vonakodik a kész pénzfize-
tésétől. 

Lévay Lajos sárkeresztúri lelkész az egyházi adó-
zás rendezését sürgette a fejadó és vagyon arányában 
való kivetés alapján. E tekintetben a szatmári javaslat 
elvi álláspontját erősen hangsúlyozza, helyesli, hogy 
az állami segélyt sem szabad kihagyni a számításból, 
mert e nélkül a mostani nagy egyházi teher nem 
csökkenthető, pedig az adózó hívek szempontjából 
ez a fődolog. Annyi bizonyos, hogy nagyobb mértékben 
való igénybevétele csorbíthatja ugyan az autonomiát, 
mert az állam, ha ad, követelhet is; de azzal is 
tisztában kell lennünk, hogy itt a lelkészi fizetéseknek 
nem államosításáról, hanem csak állami kiegészítéséről 
van szó, ezt pedig jogcsorbítás nélkül is megteheti az 
állam. Azért hát csak sürgessük, hangoztassuk az állami 
segítséget, de ne feledjük, hogy a mi igazi erőforrásunk 
az egyháztagok, a hívek áldozatkészségében van, s ha 
meg akarunk erősödni, első sorban ezt az erőt kell gon-
doznunk, fejlesztenünk és növelnünk. Indítványozza ennél-
fogva, hogy a felolvasásban kifejtett vezérelvek nyomán 
és a szatmári tervezet tekintetbe vételével memorandum-
szerű munkálat készíttessék, hogy azt az egyházkerület 
a konvent útján a zsinat elé terjeszthesse. E munkálat 
elkészítésével az értekezlet választmánya volna meg-
bízandó. 

Az értekezlet ezt az indítványt elfogadta s a me-
morandum elkészítésére a választmányt felkérte. 

Következett Ilaypál Benő budai lelkész felolvasása, 
»A presbyteriumok teendői a vallás-erkölcsi élet s külö-
nösen az egyházi fegyelem terén* . . . 



Az éles látással, alapos megokolással megírt dol-
gozat végén felolvasó indítványt terjeszt elő, melynek négy 
pontja a következő: 

1. A presbytereknek az igazi egyházi, gyülekezeti 
élet és tevékenység felébresztésére és ébrentartására a 
szegények gondozásával, a betegek látogatásával s általá-
ban a cura pastoraíis támogatásával való részvétét. 

2. Az egyházfegyelem eszközeinek az erkölcsi élet 
tisztítása céljából alkalmazását elvileg szükségesnek látja. 

3. Az első elvileg kívánatos dolognak a gyakorlati 
életben megvalósítását, esetleg a cura pastoraíis és pres-
byteri tevékenységnek támogatására nőegyletek alakítását 
a lelkipásztorokra bízva, őket e helyről is tekintélyének és 
egyház iránti szeretetének buzdító szavával szeretettel 
kérje és ösztökélje eredményéről ily munkára a főtiszte-
lendő értekezletet. S hogy ezen ösztönzés eredményéről 
nyilvános számadás adassék s a kérdésnek felszínen tar-
tása okából is, kérje fel a nagy tiszteletű esperes urakat, 
hogy egyházmegyéjük területén az egyes gyülekezetekben 
megindult és folyamatban levő ilyen irányú munkálkodá-
sokat esperesi jelentésükben a nagytiszteletű egyházmegyei 
közgyűlések előtt ismertetni szíveskedjenek. 

4. A második elvileg szükségesnek elismert kérdés-
nek, a fegyelemnek az egyházak építését munkálni hiva-
tott eszközök közé felvételét illetőleg kérje fel a főtisz-
telendő értekezletet az egyházmegyei' lelkészi értekezletek 
nagytiszteletű elnökségeit, hogy e kérdés megvitatását leg-
közelebbi összejövetelük tárgysorozatába kitűzni szíves-
kedjenek. 

Azután küldjön ki saját kebeléből egy bizottságot, 
melynek az egyházmegyei értekezleteken a fegyelem gya-
korlati megvalósításáról tartott felolvasásokat s a kérdés 
körül folyt vitáról szóló kimerítő jegyzőkönyveket bekül-
denék. E bizottságnak tiszte pedig az legyen, hogy mind-
ezeket áttanulmányozva indokolt javaslattal járuljon a 
legközelebbi kerületi értekezlet elé; e nagy kiterjedésű 
kérdést minden oldalról megvilágítva oly fegyelmi szabá-
lyokat dolgozzon ki, a melyet az értekezlet elfogadásra 
ajánlhatna az egyes gyülekezeteknek. 

A felolvasás után megindult vitának első szónoka 
Szabó Péter esperes volt, ki a szegényügy kérdésével fog-
lalkozott, melynek állapotáról ő az esperesi vizitációk 
alkalmával mindig tudakozódik ugyan, de egy feleletet 
adnak mindenfelé: »minden rendben van*. Sok helyen 
az ú. n. szegényügyi bizottság megvan, de munkája 
nincs, mivel nincs szegény, ha pedig van: a politikai 
község viseli gondjukat. Az egyház fegyelem tekintetébén 
nagy gondot és körültekintést kiván, atyai szeretettel és 
kellő szigorral párosítva. 

Kálmán Gyula ságvári lelkész egy bizottság válasz-
tását kéri, a mely véleményt nyújtana be az egyházfegye-
lem gyakorlására nézve. 

Fábián Mihály iregi lelkész felszólalásában helyes-
nek találja a felolvasó kijelentését, mely szerint határozott 
rendszert, általános eljárást megállapítani nem lehet, mert 
a hány egyházközség van, annyi szabályzat kellene a 
különböző viszonyok miatt. Kálmán Gyula indítványát 
pártolja. 

Baksay Sándor esperes helyesli, hogy Haypál Benő 
négy pontú indítványának kidolgozására három tagú 
bizottság választassék, de lehetőleg olyanok, a kik Pesthez 
közel vannak s a kérdéses tárgyban jártasak. 

Az értekezlet elfogadja az indítványt s a javaslat 
elkészítésére Papp Károly pesti lelkészt, Szánthó János 
pesti esperest és Haypál Benő budai lelkészt kéri fel a 
bizottság tagjaiul. 

A tisztújítás felkiáltás útján gyorsan megtörtént. 
Elnök lett Szilassy Aladár, másodelnök Baksay Sándor 
esperes, titkár Szőts Farkas s jegyző Hamar István lett. 
A választmány is csaknem egészen a régi tagokból ala-
kíttatott meg. Baksay Sándor esperes ezután köszönetet 
mond az egybegyűlt értekezletnek s indítványt tesz a 
felolvasások kinyomatására, minek elfogadása után az 
értekezlet a XC. Zsoltár éneklésével és Baksay Sándor 
gyönyörű imádságával a késő esti órákban véget ért. 

K. E. 

N y i l t 1 e v é l 
az »Unitárius Közlöny« nt. szerkesztőjéhez. 

Becses lapja idei 9-ik számában a szerkesztői izene-
tek között van két izenete, a melyek engem illetnek. Mind 
a kettő a szabadkömivesekre vonatkozik. Mivel — bár 
szerkeztői izenetben — ön kérdéssé tett oly tárgyat, a 
"melyet ön saját bevallása szerint nem ismer, és mivel 
magamat is vádolva látom abban: miután önhöz védel-
mem szempontjából beküldött Nyilt levelemet nem adta 
ki. a »Prot. Egyh. és Isk. Lap.* nagytiszt, szerkesztőjének 
szívességéből a közérdekre is tartozó válaszomat és fel-
világosításomat a következőkben teszem meg. 

Említett lapja szerkesztői izenetei között a legelső 
egy szabadkőmives leveléről szól. Azt a levelet én írattam. 
Elbújni nevemmel nem akartam, tanúm az, hogy most 
saját nevem alatt írok. Akkor Írattam, illetve diktáltam, 
mert betegen feküdtem, melyre nézve kész vagyok orvosi 
bizonyítványt is felmutatni, ha hilelt nem ad szavaimnak, 
írattam, s lehet kissé kemény hangon, mert bosszantott 
az, hogy a mi felvilágosodott vallásunknak egyik szószo-
lóját — ön tnt. szerkesztő úr — az ultramonlánok sere-
gében kell, hogy lássam, követve nem a Dávid Ferenc, 
Ghanning stb. jeleseink szellemét, hanem egy korlátolt 
gondolkodású, egyoldalú nevelésű katholikus püspököt, 
gróf Majláth urat. És sajnáltam, hogy a két vallás, ha 
ugyan ön képviselné vallásunkat — a katholikus és uni-
tárius — az ultramontánizmusban találkozott. 

Levelemet a nyilvánosság elé szántam volt s ezért 
volt az aláirás a mely alatt levelem megjelent volna >egy 
szabadkőmives< név aláírással ellátva. Azonban, hogy 
szerkesztő úr nevemet is tudja, azt én, azért a levélért 
felelendő az »egy szabadkőmives« után feldiktáltam. Leve-
lem írója ma is állítja, hogy nevemet oda írta, ön azt 
állíja, hogy nincs ott. Hát, hogy ne tűnjék ki, hogy ki 
maradna hazugságban, most meggyógyultam, tudok írni 
s írok néhány sort sajátkezüleg, saját nevem alatt. 

Most is azt mondom, mint előbb: sajnálom, hogy 
egy theologiai tanárunknak, még csak fogalma sincs a 
szabadkőművességről. És sajnálom, hogy még Lexikont se 
olvas. Ezeket az állításaimat kérlelhetetlenül fentartom. 
Mert önök, a kik angliai tanulmányaikra oly büszkék, 
hogy mindnyájan csakis világoskodnak (ezt hiszik) s mi, 
a kik nem lehetünk oly szerencsések, hogy ott járjunk 
a szép Themse-parton, a sötétség emberei vagyunk, s 
azok között ön főkép nt. szerkesztő úr, ha már magyar 
Lexiconban nem is, de angol Lexiconban bizonyára meg-
találhatta volna, hogy mi a szabadkőmivesség? Mert azt 
csak kellene tudnia, hogy a legtöbb szabadkőmives, mégis 
csak az angolok cs amerikaiak között van, hisz ezt 
mutatják azok az önök által is annyira elismert és dicsért 
szabad eszmék győzelmei. 

De ha már az angol Lexicont nem olvasta, vehette 
volna azt a fáradtságot, hogy elolvassa a »Pallas nagy 



Lexicon« 15-ik 
magát épen e k 

írva minden, ho 
soha senki, a ki 

kötete 325., 326., 327. lapjait, hiszen, ha 
3tet nem is, az illető füzetet bizonyára 

már rég megkaphatta volna, s abban oly hűen le van 
gy annál többet, se jobbat, se rosszabbat 

ismeretes a szabadkőmivességgel, nem 
mondhat, nem írhat. 

Ha ön felkavarta, s lehet én is, ezt a dolgot, ismer-
tessük meg legalább a kíváncsi és érdeklődő nagy kö-
zönséggel. A nevezett Lexiconban szórói-szóra ez áll: 
»Szabadkőmivesség vagy királyi művészet az a működés, 
a melyet a szabadkőmivesek kifejtenek. Ez a működés 
az erkölcsiség és az egység, a szabadság és a béke s az 
egyedül egyesítő és boldogító szeretet birodalmának meg-
teremtésére irányul. Épen azért arra törekszik a szabad-
kőmivesség, bogv minden ember, bármilyen vallás sza-
bályai szerint tisztelje is az Istent, bármily országnak 
legyen is polgára és bármilyenek is politikai meggyőző-
dései, testvérének tekintse minden ember társát, a kit sze-
retettel az erkölcsi tökéletesedés útjára vezessen. . . . 
A szabadkőmivesség lelkét nem lehet meglátni a nagyvilág-
ban, mert az szüntelenül, észrevétlen formálja, gyúrja át 
a jó, szép és nemes megértésére és követésére az embe-
reket; erejével, mely hatást gyakorol mindenkire, az er-
kölcsök nemesedését segíti elő és a szeretettel, melyet 
kisugároz, mindjobban rombolja le azokat a válaszfala-
kat, a melyeket a különböző társadalmi formák állítanak 
fel az emberek közé. A szabadkőmivesség épen ezért nem 
avatkozik a vallási, állami, nemzetiségi meggyőződések 
magyarázatába. Meggyőződése az, hogy az egyház, a nem-
zetiség, a haza olyan társadalmi forma, a mely egyesíti 
az embereket, de egyszersmind el is távolítja azokat egy-
mástól. Egyesíti azokat, a kik egy társadalmi formának 
a hívei és ugyanakkor szembe állítja őket egy másik tár-
sadalmi forma híveivel és ez a szembeállítás nem ritkán 
szenvedélyes gyűlöletben nyilvánul. Kell tehát egy nagy 
általános társadalmi formának lenni, mely magába fog-
lalja minden egyház, minden nemzetiség és minden haza 
híveit, a mely azt tanítván, hogy mindnyájan egyenlők 
vagyunk, a kiknek egymást szeretve, egymást támogatva 
kell az erkölcsi tökéletesedésre törekednünk. Kiegyenlíti 
a különféle társadalmi formák előidézte ellentéteket. A 
szabadkőmivesség erre tanítja minden egyes tagját és a 
szabadkőmivesség, melynek fő alapelve a mindent kibé-
kítő, mindent megjavító nagy és örök szeretetet, a tes-
tével ad módot minden erények tanulására. . . . A mit 
ráfognak, hogy vallási egyenetlenséget szít és önző célok 
szerint politikát űzve belenyúl az állam hatáskörébe, az 
csak elleneinek a ráfogása, mert a szabadkőmivesség 
egyenesen megtiltja a vallási és politikai kérdések fejte-
getését . . . A szabadkőmivesség emberbaráti szeretetet 
tanít, azaz megtanítja annak a nagy feladatnak a meg-
ismerését és megoldását, hogyan lehetünk mindig minden 
körülmény között emberek.* 

Ezekből láthatja mi és miben áll a szabadkőmives-
ség? azt is, hogy nekünk ezt nemcsak megmondanunk 
szabad, hanem hirdetjük is. 

A mi vallásunk a szabadság, a felvilágosodás val-
lása. Ön mint theologiai tanár, papjaink nevelője, kérdem, 
szebb és magasztosabb eszméket tud-e tanítani, mint a 
szabadkőmivesség eszméi? Szabad-e Önnek, ha Jézust 
igazán ismeri, az ő szelleme ellen tanítani? A világ-
ban lapjával félre vezetni az embereket? A szeretetet 
mi szabad kŐmivesek nemcsak hirdetjük, hanem meg-
valósítani igyekezünk. Tegyen úgy ön is! Láthatja, hogy 
ez nem érdekszövetség. Ha pedig most se látja, most 
se hiszi, tegye érdemessé magát arra. hogy közvetlen 
ismeretet szerezhessen; most pedig nagyon kérem, hogy 

a míg minket nem ismer, ferde nézeteket rólunk ne hir-
dessen, mert ez csak vagy irigység, vagy szándékos rossz-
akarat és tudatlanság. 

Abban a testületben, a hol egy Göthe, Kazinczy, 
Kossuth Lajos, több jeles német császár, maga az angol 
trónörökös és sok bizonyára legalább is olyan kiváló 
egyének, mint a nt. szerkesztő úr. helyet foglalnak és 
foglaltak, működünk tovább és terjesztjük a szellem és 
lelki világosságot. Örülnénk, ha bár kismértékben a nagy-
tiszteletű szerkesztő úr előtt is csak mi reánk nézve vilá-
gosságot gyújthattam. 

Az említett »Székely Nemzeteket« én küldöttem, 
hogy abból is meggyőződést meríthessen működésünkről. 

Most pedig e tárgyban nyilatkozatomat tovább foly-
tatni nem kívánom és nem fogom: tehát, béke velünk! 

Káinok (Háromszékm.); 1897. október hó". 

Hosszú Ferenc. 

IRODALOM. 

Melanchton Fülöp élete. Jutalmazott pályamunka. 
A Luther-Társaság XXVIII. kiadványa. írta Pethes János 
állami tanítóképző-intézeti tanár. 131 lap, ára 40 kr. 
Budapest, 1897. Kókai Lajos bizománya. Egy elkésett 
alkalmi mű, melynek megírására a nagy reformátor 400. 
születési évfordulója szolgált alkalmul, de csak nem rég 
hagyta el a sajtót. Pethes mély tisztelettel és kegyelettel 
adózik a reformátor, a tanár és a lelkes magyarbarát 
emlékének s a külföldi legjobb forrásmunkák felhaszná-
lásával nagyon gondosan, jellemzetesen és szép stílusban 
írta meg Melanchton életrajzát. Különösen szépek a Melanch-
ton jellemét, hitét, családi viszonyait, magyarok iránti 
rokonszenvét ismertető részletek. Élvezettel olvashatja 
mind a nép egyszerű gyermeke, mind a művelt ember. 
Kár érte, hogy a Melanchton jubileumra nem készülhetett 
el, százakra menő példányt el lehetett volna belőle adni. 
De értékéből mit sem von le a kissé késős megjelenés. A 
nagy férfiak életrajza mindig tanulságos olvasmány, a 
reformátoroké e. mellett építő is. Melegen ajánljuk úgy a 
nép, mint a műveltebb családok körében való terjesztését. 
Vallásos összejöveteleken a nép előtt felolvasásra is nagyon 
alkalmas füzet. 

** Élet és munka, vagy munkás, művelt és tudós 
férfiak jellemrajza. írta Smiles Sámuel, fordította Páni 
Ede. Budapest, 1897. Lévai Mór kiadása, 455 lap, ára 
fűzve 2 frt 60 kr., kötve 3 frt. — Smilesnek, az »Önse-
gély*. »Jellem«, »Kötelesség* stb. írójának a neve a ma-
gyar közönség előtt, sem ismeretlen. Az »Élet és munka* 
az említett művek modorában van írva, tele tanulsággal, 
tapasztalati adatokkal és tömérdek példával a nagy em-
berek életéből. Nem elvont elméleteket, hanem az életből 
merített és számos példával illusztrált igazságokat tár 
elénk ez a könyv is, mely valóságos tárháza a kiváló 
férfiak életrajzi adatainak. Valóságos caleodoscop, mely-
ben egymásután vonulnak el szemeink előtt a munkás, 
művelt és tudós férfiak jellemsajátságai, kiknek példája 
oktat, épít, óv a túlságoktól s a bajok megelőzésére meg-



tanít. Az egyes fejezetek címei: A férfi és gentleman. 
Nagy férfiak, nagy alkotók. Nagy fiatal emberek. Nagy 
öreg férfiak. A képesség és szellem öröklékenysége. Szel-
lemi túlterheltség. Egészség, kedvtelések. Városi és falusi 
élet. Nős és nőtlen állapot. Az élet alkonya. Nagy em-
berek utolsó gondolatai. — Minden figyelmes olvasó sokat 
tanulhat e könyvből de legtöbbet azok, a kik oktatással 
foglalkoznak: tanítók, papok és tanárok. Nagy kár, hogy 
a fordítás gyenge, idegenszerű, nem elég magyaros: és a 
nyomás hibás, egymást érik benne a sajtóhibák. Megren-
delhető Lévai Mór könyvkiadónál Budapesten, IV. Egyetem-
utca 1. sz. 

** A protestáns lelkész feladata napjainkban. 
A felső-borsodi egyházmegye lelkészi értekezlete által 
jutalmazott pályamű. Irta Szuhay Benedek kápolnai ev. 
ref. lelkész. Miskolc, 1897. Wágner és Szelényi nyomdája. 
87 lap. Ára 1 korona, megrendelhető a szerzőnél. Egyre 
erősödik az a meggyőződés, hogy a változott idők foko-
zottabb munkásságot, belterje.-ebb lelki gondozást követel-
nek a jelenkori lelkipásztoroktól. Ez a vezérgondolat vonul 
át a kézalatti könyv sorain is, melyeket egy fiatal, ügy-
buzgó és tanult lelkész írt, ki megértve az idők jeleit, 
nem fitymál, nem bujkál, nem kishilüsködik, hanem bátor 
szívvel, férfias hittel kezet tesz a munkára s oda kiált 
a vonakodókhoz: munkára fel! Figyelemreméltó dolgozatát 
három részre osztva, az elsőben Kálvin és a régi magyar 
ref. egyház lelki gondozását mutatja be néhány jellemző 
vonással (11—22), hogy ilyennek kellene ma is lenni az 
egyházi életnek; a másodikban (23—28. 1.) kimutatja, 
hogy vallás-erkölcsi és egyházi életünk több okokból ag-
gasztólag meghanyatlott; s végül a harmadikban (40— 
87. lap) kijelöli a lelkipásztor feladatait a mai viszo-
nyok között, nyomós érvekkel sürgetve a következő bölcs 
és igaz dolgokat. Törekedjünk bibliásabb, tehát erőtelje-
sebb igehirdetésre; gondoskodjunk róla, hogy iskoláink 
újból az egyház veteményes kertjei legyenek; templom-
ban és iskolában marasztással, továbbá énekkarok szer-
vezése által vegyük valláserkölcsi gondozás alá a mind-
két nembeli ifjúságot; legyünk rajta, hogy a presbyterium 
necsak gazdasági és közigazgatási dolgokkal foglalkoz-
zék, hanem a vallás-erkölcsi gondozást, sőt az egyházi 
fegyelmet is lelkiismeretesen gyakorolja; a lelkészek lássa-
nak utána annak, hogy a cura pastoralist, a hívekkel való 
egyéni foglalkozást a szó legigazabb értelmében teljesítsék ; 
igyekezzünk emberbaráti szeretetből buzgósággal felkarolni 
a szegények és árvák ügyét; s végül törekedjünk lelki-
ismeretes pontossággal ellenőrizni az egyház anyagi ügyei-
nek vezetését. Ezekben jelöli ki Szuhay a prot. lelkész 
jelenkori feladatait. És teszi ezt nemcsak hévvel, bizalom-
mal, hittel, hanem okosan, gyakorlati érzékkel, történeti 
alapon és — a rövidséghez képest — aránylag eléggé 
nyomós érveléssel. Mert azt szeretné, hogy kétségeinkben 
és aggodalmainkban »mindnyájan legyőzetve, örömmel és 
lelkesedéssel állanánk ama kibontott zászló alá, mely 
kitűnő katonákkal hivatva van megnyerni a lelkeket és 
győzelmet biztosítani a jövő egyházának*. Melegen ajánl-

juk elolvasásra, gondolkodásra és követésre ezeket a kor-
szerű, a viszonyok által követelt s lényegükben igazi 
evangéliumi eszméket. Az egyházak ereje tagjaik, külö-
nösen papjaik erejében, ezek hit buzgóságában és kitartó 
munkásságában van. A kétkedő, lágymeleg, széthúzó pap-
ság még mindig csatát vesztett az egyházi küzdelem 
mezején. 

** Protestáns Új Képes Naptár, az 1898-iki 
közönséges évre. Szerkesztette legifj. Szász Károly. 44. év-
folyamát járja ez a régi, jóhírű Kalendárium, mely a 
szokásos naptári részek mellett érdekes protestáns iro-
dalmi tartalmával tűnik ki. E tekintetben most is dere-
kasan megállja a helyét. Az év történetét Szilágyi István, 
Kozma Sándor, Z. Bodola Lajos, gróf Bethlen Gábor, 
Horváth Gyula, Lővey Klára, Hazslinszky Fr., Jurányi 
Lajos, Breznyik János, Brassai S., Jakab Elek halottjaink-
nak, és gróf Dégenfeld József, Szilágyi Sándor, pápai 
főiskola, ceglédi ref. templom, Melanehton, Petőfi S. s a 
Petőfi szobor képeivel illusztrálva mondja el. Csinos két 
költeményt közöl Sántha Károlytól és egy nagy hatású 
verses elbeszélést Vargha Gyulától, mely Czeglédi István 
kassai lelkész tragikus életét mondja el. (Felolvastatott a 
Lorántffy Zs.-egyesület egyik estélyén.) Forgács Endre 
szép elbeszélést írt »A prédikátor úr házassága* címmel, 
Kajabusz a régi jó időkből közöl hatásos rajzokat, míg 
—á—r— Hegedűs Sándornak írja meg arcképpel illusz-
trált életrajzát, Molnár Viktor meg Honterus János élet-
rajzát közli. Egyházi és iskolai tiszti névtár, bélyegtábla 
és vásárok jegyzéke egészíti ki a naptár tartalmát. Ára 
40 kr. Megrendelhető Méhner Vilmos könyvkiadó-hivata-
lában, Budapest, Egvetem-u. 4. 

** Kincses Kalendárium 1898-ra. A Budapesti 
Hirlap kiadásában most már Il-ik évfolyamban jelent meg 
a Kincses Kalendárium, ez a rendkívül gazdag tartalmú 
naptár, mely a gyakorlati életnek igazi általános útmuta-
tója. Naptári részében a szokásos róm. kath., prot., gör. 
és izr. naptárokon kívül közli az időjárást, bolygók járá-
sát, hold változatait, nap és hold keltét, nyugtát; továbbá 
négy ételsort, havi gazdasági teendőket, abc-rendben kony-
hai recepteket; végül minden napra egy-egy külön mon-
dást Kempis Tamástól s más híres emberektől és szintén 
minden napra az 1848/49-iki szabadságharcunk króni-
káját. Tartalmi részében meg a következő közlemények 
vannak: A nap melege. — Drót nélkül való telegrafálás. 
— Európai államfők arcképei és életrajzi adatai. — A 
csapatok elhelyezése. — Hogyan házasodjunk. — Női 
divat 1897-ben. — Hogyan vegyünk mértéket. — Gyász 
szabályai. — Házibál. — Bankügyletek. — Váltó. —-
Agrarizmus. — Kamatszámító tábla. — Sorsjegyek hú-
zása 1898-ra. — Bélyegilletékek. — Adóról. — Mértékekés 
súlyok. — Az ember szeme.— Gyermekápolás. — Kozmetika. 
— Építési tanácsadó. — Pályaválasztás. — Sport. — Posta, 
stb. A 464 lapra terjedő könyv ára színes borítékba kötve 
1 frt, angol vászonkötésben 1 frt 50 kr., dís^kötésben 
2 frt 20 kr. Megrendelhető Budapesten, a Budapesti 'Hir-
lap kiadóhivatalában (Rökk-Szilárd-u. 4.). 



E G Y H Á Z . 

Az erdó'di ev. ref. egyház kérése. A szatmár-
megyei erdődi ev. ref. fiókegyház hosszas és fáradságos 
munka után végre fölépítette templomát, mely azonban 
még nincs fölszerelve, mert az összegyűjtött pénzből csak 
az építés költségeit lehetett fedezni. A fölszerelés 600 forint-
ba kerül s ezt az összeget az egyház gyűjtés után óhajtja 
megszerezni, a templomot nem hagyhatja befejezetlenül. 
Fölkéri a hazai protestáns egyházakat, testületeket és a 
nemesszivű emberbarátokat, hogy adakozzanak javára. 
Az adományokat Erdődre Virágh Mihályhoz, az ev. ref. 
egyház fogondnokához lehet beküldeni. 

A római kath. autonomiai kongresszus e hó 
11-én, Luther M, szkletésnapja évfordulóján megnyílt 
Budapesten. Külsőleg nagy fény, szellemben, hangulatban 
nagy nyomottság, tájékozatlanság. A hercegprímás meg-
nyitó beszéde s az igazoló bizottság megválasztása után 
az első ülésnek vége volt. Maga a megnyitó beszéd sima, 
mérsékelt volt in modo, de in re határozott, szilárd. Az 
egyház hiirarchikus szervezetéből nem engedhet a klérus: 
ez az autonomia első korlátja: a legfőbb kegyúri jogot 
nem szabad bántani: ez a második korlát. A mi e kettő 
között marad, abban szabad a vásár, ott szabad autó 
nomiát szervezni. Csak hogy épen az a bökkenő, hogy 
a dogma és főpatronatus minden érdemleges dolgot ne 
nyúlj hozzám-nak tekint s így az autonómiának nagyon 
vékonyka tartalma jut. No de majd szint vallanak később 
a most még lappangó, rejtett célzatok s ki fog derülni a 
köztudomásu titok, t. i., hogy az autonomia a mostani 
kongresszus szerint is azt jelenti, a mi az 1870-dik ela-
boratumnak is a veleje volt: adj, te magyar állam, nekünk 
szegény katolikusoknak még több szabadságot, engedj 
még szabadabb kezet. Ebben az egyben teljesen egy érte-
lemben lesz a felső és alsó klérus, az ulttamontán és nem 
ultramontán pápistaság. 

A »siklósvidéki egyházi értekezlet* jegyzőkönyve. 
Nagy Imre kórósi lelkész minap közzétett nyilatkoza-
tára, mint azon értekezlet jegyzőjének erkölcsi kötelessé-
gem az ügy érdemében némely dolgokat nyilvánosságra 
hozni, a melyek különben nem tartoztak volna az olvasó 
közönség elé. A jegyzőkönyv szerkesztésére nézve meg-
jegyzem, hogy az értekezlet józanabb része nem osztotta 
a külön véleményt, s nem tette magáévá; mutatja azt 
az a körülmény, hogy az a jegyzőkönyv, melylyel Nagy 
Imre kórósi lelkész betakarja magát, igazolására hozván 
fel, hogy neki van csakugyan igaza, mert az értekezleten 
csakugyan volt szó nép-párt, revisio stb. eszmékről, töké-
letesen igaz. Már ezt a »Hajnal«-ban isigazolta. De hogy 
az ev. ref. vallás céljával, eddigi múltjával, a protestantis-
mus magasztos feladatával homlok egyenest ellenkező 
nézetek, agyrémek terére lépett volna át az egész érte-
kezlet szelleme: nem felel meg a valóságnak! Valamint 
az sem áll, hogy az a bizonyos jegyzőkönyv tőlem eredett. 
Kijelentem, hogy azt nem én szerkesztettem, az nem tőlem 

szármozott. Az is, a ki írta, 1897, május 13-án még 
olyan rémes eszméknek nem adott helyet a jegyzőkönyv-
ben, de már ugyanezen év július 14-én maga fogalmazta, 
maga írta, tette fel a jegyzőkönyvi pontokat, a többek 
között ezt is, így: kérelmezni kell a magas kormánynál 
1848: XX. t,-c. a vallás dolgában a 3. §-ának megvizs-
gálás (revisio) alá vételét! Végül kijelentem, hogy a meny-
nyiben a fenti értekezlet céljatói már akkor eltért, midőn 
nem a vallásos hitélet erősbítése képezi összejövetelében 
eszmecsere tárgyát, a mire erkölcsileg hivatva és kötelezve 
volna, hanem a lelkészi fizetés kizárólag, mint nem egy-
házi értekezletnek jegyzője lenni nem óhajtok. Harkány 
(Baranya), 1897. november 7. Szűcs Sándor ev. ref. 
lelkész. 

I S K O L A . 

307. sz. 1897. 

1898. évi lelkészi vizsgálatok Írásbeli 
feladatai . 

Az 1898-ik évben Budapesten tartandó alap-, I-ső 
lelkészi és II-dik lelkészi vizsgálatra a következő tételeket 
tűzzük ki: 

A) Theologiai alapvizsgálatra : 

1. Bibliai bevezetéstanból: Ezékiel próféta életének 
és munkájának ismertetése. 

2. Egyháztörténetből: Anglia reformációjának tör-
ténete 1650-ig; előrebocsátásával azon eseményeknek, 
melyek ott a reformáció útjának egyengetésére kiváló 
befolyást gyakoroltak. 

2. Vallósbölcsészetböl: A rationalismus vallási és 
erkölcsi éveinek ismertetése és bírálata. 

B) Első lelkészi v izsgálatra: 

1. Exegesisböl; A korinthusi pártharcok ismertetése 
és az azokra vonatkozó nyilatkozatok bírálata. 

2. Biblica theologidból: Az apostoli keresztyénség 
eschatologiája, a synopticus evangéliumok és a Jelenések 
könyve alapján. 

3. Erkölcstanból: Optimismus és pessimismus, az 
evangéliumi erkölcstan szempontjából bírálva. 

C) Második lelkészi vizsgálatra : 

1. Egyháztörténetből: A vegyesházasságok kötésére 
és az ezekből származott gyermekek vallásügyére vonat-
kozó királyi rendeletek és országos törvények ismertetése 
a XVIII. és XIX. századokban. 

2. Egyházjogból: Az új-testamentom egyházjogi anya-
gának feldolgozása. 

3. Gyakorlati theologidból:A szemléltetésről a val-
lástanításban. 



4. Bibliamagyarázati textusok 
5. Móz. 26: 
1. Kir. 8: 

Jób 1: 
Ámos 3: 
Málhé 7: 

» 13: 
> 17: 

1 - 1 9 . 
1—20. 
1 — 22 . 
1 — 15. 

1 3 - 2 9 . 
24—33. 

1 - 1 3 . 

Lukács 19: 1—10. 
21: 5—24. 

János 14: 1 — 17. 
Cselek. 6: 1—15. 
Koloss. 2: 1—23. 
Filemon 1—15. 
I. Ján. 2 : 1—17. 

Márk 10: 35—45. 

5. Prédikáció textusok: Márk 13: 2. Máthé 8 : 
23—27. Márk 14: 37.. 40., 41. v. 

Az alap- és kápláni (első lelkészi) vizsgálatra kitű-
zött 3—3 tétel közül egyet szabadon választ és dolgozik 
ki a jelölt. A második vizsgálatra egy értekezést s egy 
prédikációt kell készíteni a jelölteknek. A dolgozatokat 
1898. május 15-ig a theologiai igazgatóhoz kell beküldeni. 
A később benyújtott dolgozatot csak abban az esetben 
fogadhatja el az igazgató, ha a késedelmet előre jelentett 
és igazolt betegség okozta. 

A tanárikar határozatából kiadta 
Budapest, 1897 november 5-én. 

SzŐts Farkas, 
theol. akadémiai igazgató-

tanár. 
Helybenhagyom s közhirrétételét elrendelem. 
Budapest, 1897. nov. 7-én 

Szász Károly, 
dunamelléki püspök. 

Fejedelmi alapítványok. Lőcsén a minap tartott 
megyei közigazgatási bizottság ülésen Hermán Gusztáv 
lőcsei magánzónak újonnan tett fejedelmi alapítványait 
jelentették be. A jótékonyságáról híres emberbarát egy 
Lőcsén emelendő kórháznak százezer forintot, egy Lőcse 
városában életbe léptetendő evangélikus árvaháznak száz-
ezer frtot, továbbá húszezer frtot a lőcsei ev. néptanítók 
javadalmazasának fölemelésére és ötezer frtot egy Lőcsén 
fölállítandó szökőkút céljára, összesen kétszázhuszonötezer 
frtot adományozott. 

EGYESÜLET. 

A Tabitha nőegyesület áldásos működéséről föl-
emelő tanúságot tesz az a nyomtatott kimutatás, melyet 
a mult évről kaptunk. E szerint az egylet 23 rendes össze-
jövetelt és ugyanannyi választmányi ülést tartott, melyeken 
960 darab új ruha- és fehérnemű készíttetett. Továbbá 
580 folyamodó közül, rendes heti kenyérsegélyben 103 
egyén és 182 család részesült; 353 egyén, illetőleg család 
között 1180 darab új és 442 darab viselt ruha-, fehér,-
ágynemű és cipő osztatott ki, ezek közül most is különös 
gondot fordítottak oly családokra, melyekben iskolás gyer-
mekek vannak, ezeknek száma 233 volt. Egy-egy pár új 
lábbelit (cipőt vagy csizmát) 588 egyén kapott, 38-at pedig 
fűtő anyaggal láttak el. Végre ez idén is 229 darab új 
és 430 darab viselt női, férfi, gyermekruhát, fehérneműt 

és cipőt kapott az egylet ajándékul. A tagok közül 22-en. 
mint minden évben a szünidő alatt fehérneműt varrtak, 
a közelmúlt, szünidőn 245 darabot készítettek el. Az 
egyesület mult évi bevétele volt: 3974 frt 8 kr., kiadása 
3623 frt 38 kr., pénztár-maradéka 350 frt 70 kr. Tőke-
vagyona közel 30 ezer frt. Az egyesület elnöke özv. Habe-
rern Jonathánné, ugyanaz, a ki az orsz. prot. árvaegyesü-
let női választmányának is nagy buzgóságú elnöke. Az 
egyesület tagjai az év téli szakában minden szerdán d. u. 
a lutheránusok Deák-téri kis-tanácstermében tartják össze-
jövetelüket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Néhai Király József Pál soproni ev. lyceumi 

tanár hátrahagyott kéziratainak egy részét a Nemzeti 
Múzeum megvásárolta az örökösöktől, A múzeum kézirat-
tárába került iratok Király Józsefnek 1835/36-ban tett 
külföldi útjáról szóló napló jegyzetei és karcolatai, melyek 
három kötetbe foglalvák és német nyelven vannak írva 
ily címen : J. Király: Reise skizzen, in drei Bánden. Az 
ekkor 25 éves fiatal ember iratairól a szakemberek kiváló 
elismeréssel nyilatkoznak; kiemelik éles megfigyelő képes-
ségét s a viszonyoknak, utazási módoknak, városok és 
országok fejlettségi állapotának találó leírását. A napló 
Németország. Schweitz, Hollandia és Franciaországra vonat-
kozó jegyzeteket foglal magában. 

* Iparos papok. A protestáns országokban egyre 
égetőbbé váló kérdést, hogy a munkásosztályt miként 
lehetne az egyházban megtartani, vagy attól elidegenedt tt 
lelkeket újból miként lehetne visszahódítani? felkölté a 
r. katholikus theologusok figyelmét is. Dr. Englert bonni 
tanár most adott ki egy röpiratot, melyben a kérdéssel 
foglalkozik. Azt tanácsolja, hogy egy papirendet kell szer-
vezni a munkás emberekből és iparosokból, melynek tag-
jai askétailag nevelendők és a társadalmi míveltségre ok-
tatandók. De azért a tulajdonképeni papok helyét nem 
foglalnák el, feladatuk csupán abból állana, hogy a mun-
kás osztályokat kibékítenék a fennálló természetes és ter-
mészetfölötti renddel, mint a melynek egyedül van jogo-
sultsága a léteire. Merész tervét ezzel a maximával okolja 
meg: ^Rendkívüli viszonyok rendkívüli eszközöket tesznek 
szükségesekkéKülönben e tervet vagy hét évvel ezelőtt 
egy r. kath. püspök már felvetette és a szövetséges német 
államok kultus minisztere elé terjesztette. Bár még eddig 
nem fogadták el, de az a tény, hogy egy r. kath. theo-
logus foglalkozik egy ily tervvel és egy r. kath. püspök 
sanctionálta azt, mutatja, hogy a római egyház éberebb 
figyelemmel kiséri az eseményeket, mintsem gondolnók és 
hogy még most sem vesztette el azt a hatalmas adop-
táló erejét, melynek köszönheti fennállását és bámulatos 
életkepességét. Mi protestánsok bölcsen teszszük, ha meg-
figyeljük a r. kath. körök mozgalmait és elfogadjuk tőlük 
azt, a mi az utánzásra érdemes. A katholikusok adop-
tálták tőlünk a vasárnapi iskolát (persze csak külföldön.) 



Ám mi protestánsok figyeljük meg és fogadjuk el a róm. 
kath. körökből kiinduló hasznos társadalmi és vallásos 
munkásságot. (Cs.) 

* Egy kő-lap a bibliából. A Jordántól keletre elte 
rülő síkságon, Pereában, a Holt-tengertől keletre és Ar-
nontól északra feküsznek Dibon hajdani városnak romjai, 
(iád fiai alapították ezt a moábiták földjén (4. Mózes 
32, 34.), ezért Dibongádnak is nevezték (4. Mózes 34,45.). 
Az igéretföldének felosztásakor a Rubenitáknak jutott 
(Jőzsé 13, 9., 17). Később a moábiták elfoglalták (Ezs. 
15, 2. Fer. 48, 18. 22.). Mai nap is Dibonnak hívják. Ez 
Ősváros romjai között egy három láb hosszú és két lab 
széles, ugyancsak két láb vastagságú kőtáblát találtak, 
melyen 34 sorból álló felirat van. Mésának a moábiták 
királyának tettei vannak rávésve. A felirat azt hirdeti, 
hogy Mésa király legyőzte Izráel királyát, számos várost 
elfoglalt és újra fölépített s bennök a Kámos Istennek 
áldozott. Ez a Mésa ugyanaz, a kiről a 2. Kir. 3. 4. van 
említés téve és a ki a Kr. e. 897 év körül az izraeliták 
uralmát lerázta. Izrael királya Jórám szövetkezett Josa-
fáttal, Juda királyával és az Edom királyával és együt-
tesen támadtak a moábitákra, le is győzték őket. Mésa 
végső kétségbeesésében »vevé az ő első szülött fiját, ki 
ő helyette uralkodandó vala és égő áldozatul megál-
dozá a kőfalon. Mely dolgon az Izráel népe igen meghá-
borodek, annak okáért elmennének róla, és megtérének 
az ő földökbe*. (II. Kir. 3, 27.) A felirat is megerősíti ezt 
az értesítést. Fölemlíti Mésa áldozatát, ezenkívül számos 
helynevet sorol el, melyek a Szentírásban olvashatók, és 
még egy hídról is beszél, melyet Mésa király székváro-
sától, Dibontól egy órajárásnyira építtetett az Arnon 
folyón. Ugyancsak felemlíti a moábitáknak a Szentírásban 
gyakran használt nevét is, a »Kámos népe* nevét. Ez a 
2700 évnél idősebb kő fényes bizonyítéka a bibliai elbe-
szélések történeti és földrazi pontosságának is megerősíti 
a szent könyv hitelreméltóságát. Joggal mondhatjuk erről 
a kőről, hogy az »egy lap a bibliából*. Bizonyos érte-
lemben tehát beteljesedett az Úr e mondása: »ha ezek 
megszűnnek, a kövek fognak kiáltani. (Cs.) 

* A vatikáni porosz követ visszahivását, ille-
tőleg a követség megszüntetését akarják indítványozni a 
legközelebbi porosz országgyűlésen. Ez lenne a felelet a 
pápa Ganisius-encyklikájára, melyben a pápa Lutherről 
és a reformációról nagyon gonoszul nyilatkozott. Való-
színű, hogy a képviselők túlnyomó része pártolni fogja 
az indítványt, mert. az 1882-ben visszaállított követség nem 
valósította meg a hozzáfűzött reményeket. Ugyanis azt 
remélték a poroszok, hogy a követség majd »eloszlatja 
a félreértéseket és helyreállítja a békét«. Ismeretes dolog, 
hogy ez a várakozás nem teljesedett be. A pápa semmi 
tekintettel sincs a német nép többségére és evangélikus 
császárjára, a vatikáni éi ellenséges indulattal dirigálják 
az ultramontánokat., a kik a birodalom iránt ellenséges 
pártokkal szövetkeznek. Bismarck herceg 1873-ban. mikor 
szóba hozták a pápánál egy német birodalmi követség 
fölállítását, a tervet e szavakkal ellenezte: »a német biro-
dalom képviselője nem hallgathat meg olyan beszédeket, 
melyeket hivatalosan alá nem írhat«. Már pedig a pápa 
Canisius-encyklikájában épen olyan szavakat hallat. A 
túlnyomóan protestáns népek, mint az angolok, észak-
amerikaiak, hollandok és a helvétek nem is tartanak kö-

vetet a pápánál — írja a német lap, melyből e cikkelyt 
átvettük — a proszoknak sincs rá okuk. Mert a pápa 
többé nem fejedelem is, hanem csupán egyházának feje. 
Az egyházi ügyeket a püspökök közvetítésével is el lehet, 
intézni, másrészről az inkább protestáns államoknak, így 
Németországnak sincs érdekében a pápák világi uralma 
helyreállításának illusióját tovább is táplálni és a pápák-
nak a politikai dolgokba való beleegyezését elősegíteni. (Cs.) 

* Az ótestamentum és az assyriologia. Sayce 
professornak, az ass yriologia egyetlen angol tanárának 
munkái végtelenül fontosak a biblia minden komoly tanul-
mányozójára nézve. Harminc éven keresztül fáradhatat-
lanul kutatta föl és vizsgálta át az assyr, babyloni és 
egyiptomi emlékeket. Már azok az agyagtáblak is, a me-
lyeket az arabok találtak a régi híres városok romjai 
között. Nagy fényt vetnek a Szentírásra. Nevezett tanár 
nem régiben így nyilatkozott: »Én hiszem, hogy az újabbi 
ásatások a fődolgokban megerősítik az ószövetség hitelre 
méltóságát és történeti hűségét, és különösen bizonyságot 
tesznek a pentateuchus mellett az újabb kritikával szem-
ben. Én. a pentateuchus előállására vonatkozó úgyneve-
zett kritikai véleményben való hitemet teljesen elvesziettem. 
Én hiszem, hogy az a lényegesekben a Mózesi korhoz 
tartozik és nem látom be, hogy miért ne írhatta volna 
Mózes. A magasabb kriticismus a bibliának, az úgyneve-
zett irodalmi analysén alapszik. Arra van alapítva, hogy 
az ótestamentom egyes könyveit különböző szerzők írták, 
a kiknek munkáit az irály sajátossága, egyes szavak és 
kifejezés módok különböztetik meg. A tapasztalat azonban 
azt tanítja, hogy az ilynemű következtetéseket csak a leg-
nagyobb óvatossággal szabad kivonnunk, mert az írott 
okmányokat nyelvészeti alapon még a jól ismert és élő 
nyelveken majd alig lehet sikeresen analysálni*. Egy olyan 
tudós archeológusnak a bizonyságtétele, mint miiyen ez 
az oxfordi tanár is mindenesetre nagy értékű. (Cs.) 

P á l y á z a t . 
A brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegye köte-

lékébe tartozó Hosszúfalu-Fúrészmezö ág. hitv. ev. egy-
házközség papi állomására pályázat hirdettetik. 

Javadalom: 1-ször, lakás, melyhez két szoba, egy 
konyha, kamara, padlás és pince tartozik kerttel és mel-
léképületekkel; 2-szor, évi 600 frt készpénz; 3-szor, két 
darab, összesen 476 • - ö l területű szántó és két hold 
legelő haszonélvezete; 4-szer stólajövedelem. 

Megjegyeztetik, hogy a tiszai ág. hitv. ev. egyház-
kerület f. évi szeptember havában tartott közgyűlése, a 
melyhez ezen papi állomás ügye az egyházmegye által az 
alkotmány 319. §-a értelmében felterjesztetett: a lelkészi 
állomásnak az eddigi 800 frt minimumnál kevesebb díja-
zás mellett leendő betöltését engedélyezte. 

A pályázni óhajtók kellően felszerelt kérvényei f . évi 
november hó 25-ikének esti 6 órájáig alulírott föesperes-
hez küldendők be. 

Kelt Budapesten és Brassóban, 1897. október hó 
20-án. 

Molnár Viktor, s. k. Moór Gyula, s. k. 
felügyelő. 3 -- 3 főesperes. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

A csúfolódók ellen. 
» Felele pedig neki János mondván: Mester! 

láttunk egy embert, hogy a te nevecl által ördö-
göket űz, ki nem követ minket és megtütánk őtet, 
mivelhogy minket nem követ. Jézus pedig monda: 
Ne tiltsátok meg azt, mert senki nincsen oly, 
ki az ón nevem által erőt cselekszik, hogy könnyen 
gonoszul szólhatna ón felőlem: mert a ki nincsen 
mi ellenünk, mi mellettünk vagyona. 

Ezt az ellentóteket kiegyenlítő, háborúságot 
csillapító, békességet szerző Krisztusi igazságot 
hirdetni nagyon alkalom és időszerűnek tartom, 
mert az erdélyi egyházkerület hivatalos közlö-
nyét s ebben Szász Gerő szerkesztő úrnak Szabó 
Aladár dr. theologiai tanár ú r ellen intézett fék-
telen támadásait olvasva, úgy látom, hogy ma-
gára hagyatva nagyon gyarló és fogyatékos az 
ember s a Krisztus igazságának ismerete nélkül 
még ha jót akarna is, rosszat cselekszik. A Márk 
evangéliumából vett fentebbi idézetet nem elég 
csak elolvasni, hanem meg is kell szívlelni, mert 
lám Szász Gerő nagytiszteletű úr, a ki már 
eddig is egy hosszú életet töltött el a lelkészi 
szolgálatban, bizonyára sokszor olvashatta az 
Úrnak eme szavait: »a ki nincsen mi ellenünk, 
mi mellettünk vagyona, de elsiklott felettük s már 
hónapok óta, a helyett, hogy a Krisztus mellé 
állana, Jánoshoz szegődik, meg akar ja tiltani 
azt, a ki az Űr neve által erőt cselekszik, kemény 
ostorozással illeti azt, a ki gonoszul nem szólt 
az ő Üdvözítője, e világnak Megváltója felől, 
vádolja Szabó Aladárt, a ki nem követi őtet. 

Nem tartozom Szabó A. feltétlen követői 
közé, sőt a mikor az idő ós alkalom úgy hozta 
s a szükség úgy kívánta, az egyházi kérdéseket 
megillető komolysággal, félelem ós tétovázás nél-
kül, de mindig illendő tisztelettel s a meggyő-
zésnek jóravaló szándókával ellene, illetőleg mun-
kásságának némely eszközei ós formái ellen, fel 
is emeltem szavamat. Nem tartom Szabó Aladárt 

vezéremnek, nem esküdtem zászlój a ala, mégis 
fájdalmasan érint, mikor azt látom, hogy egy 
kerület hivatalos közlönye — azt lehet mondani 
— programmjába vette az ő üldözését s e pro-
gramúihoz híven maga a szerkesztő úgy ír, hogy 
a nyomtatott betűk is szinte lihegnek. 

Vallottam és vallom, hogy a kék ós fehér 
kereszt-egyletet, a mely a Krisztus keresztjót 
festett jelképpé törpíti, s a mely több más törek-
vésekkel együtt a külsőségek hódításának nyit 
kaput, nem szeretem; az evangéliumi szövetsé-
get, a mely egyházunk testébe be nem illeszt-
hető, feleslegesnek tar tom; s hogy a Kis Tükör-
ről is szóljak, ennek újabb irányával, a melyet 
leendő kiadója a szerkesztői üzenetekben fejez 
ki, s a mely nagyon is anyagias színezetű, nem 
rokonszenvezem: de azt is vallom, hogy a paráz-
naság és rószegeskedós bűne ellen küzdeni, a mit 
a fehér ós kék kereszt-egyesület tűzött ki cél-
jául, a részünkről valók között az együvótartozás 
érzését felébreszteni ós ébren tartani, a mit az 
ev, szövetség is óhajt, s a kálvinista magyar 
népet jóravaló, építő olvasmányokkal ellátni el-
odázhatatlan szükséges, keresztyéni kötelesség. 

Szabó Aladárt tévedés nélkül való, tökéletes 
embernek természetesen nem tartom,';[tévedései 
előtt nem hunyok szemet, ele őt és barátjait 
azért, mert bár jó cól felé, de részben új és még 
eddig szokatlan Utakon haladnak, vagy mert 
ottan-ottan meg is tévednek ós az igaz fösvény-
ről lelépnek, felvilágosítás, jóravezórlés helyett 
ócsárolni, vak vezetőknek csúfolni, s mivel né-
mely igen időszerű ós egyszersmind evangélium 
szerinti cél felé sokat fáradnak, futnak és pedig 
nem a jószánclékkal kövezett kényelmes úton, 
hanem sokszor a lábaik eló vetett botránkozások 
sziklái és hegyes kövei között, csak azért, mert 
futnak, futkározó hamis atyafiaknak nevezni sze-
rintem sem keresztyén, sem okos, sem illendő 
dolog. Nem keresztyén dolog az ellen, a ki Krisz-
tusnak nemhogy ellene volna, sőt inkább az ő 



igazságait fáradhatatlan, néha túlbuzgó lelkese-
déssel hirdeti, szüntelenül vádaskodni csak azért, 
mert »minket nem követcc ; nem okos dolog 
egyfelől azt kiáltani, hogy ég a ház, másfelől 
a r ra törekedni, hogy a lakók pártokra oszolva 
az oltás munkája helyett a kárörvendők nagy 
gaudiumára hajba kapjanak s végképen elfelej-
teni az intést, hogy ha »egymást marjátok, vi-
gyázzatok, hogy egymás által meg ne emésztes-
setek®; nem illendő, mikor az Úrnak szolgája a 
csúfolóknak székébe ül. 

Ezt a keresztyénellenes, bölcseség ós illen-
dőség nélkül való munkát űzi a »Protestáns 
Közlönya, az erdélyi egyházkerület hivatalos lapja 
ós ennek a csúfolók székében ülő szerkesztője 
már hónapok óta. Mintha e lapnak Szabó Aladár 
üldözésén kívül más célja nem is lenne, szinte 
állandó rovatot tart e cél szolgálatára; mintha 
az egyéni tisztesség és fáradságos munka a leg-
haszontalanabb dolog lenne, úgy gúnyolja amazt 
ós fitymálja emezt; mintha semmi tennivaló sem 
volna már a Királyhágón túl, csípőre tett kézzel 
úgy perlekedik; mintha a magyar kálvinista 
egyháznak oly vidám jelenje ós biztos jövője 
volna, hogy még a testvórgyűlölet és meghason-
lás ördöge sem ár thatna neki: érthetetlenül csu-
dás bátorsággal és csökönyös következetességgel 
igyekszik nagygyá nevelni ezt az ördögöt. 

A mint már fentebb is vallottam, nem va-
gyok Szabó Aladárba szerelmes, s ezt neki nyil-
ván is megmondtam; viszont én sem dicseked-
hetem az ő meleg, bensőségteljes barátságával, 
s ezt ő is bebizonyította. Nem vagyok hát íté-
letemben elfogult. De Szabó A. egyéni tisztessé-
gének, törekvése jóravalóságának, buzgósága igaz-
ságának, egyházunk iránti szeretetének, tetőtől 
talpig való becsületességének elfogulatlan elis-
merésével tartozom kijelenteni — a mit külön-
ben úgy is tud minden elfogulatlan ember — 
hogy azt a támadást, a melylyel őt a »Prot. 
Közlönya hónapok óta üldözi, meg nem érdemelte, 
ama törekvés dacára, a mely őt sárral igyekezett 
bekenni, Szabó Aladár tisztán maradt. 

Tudom, hogy Szász Gerő nagytiszteletű 
urat én most ezek felől meg nem győzhetem. 
Ő a hangulatok embere s az ő hangulata most 
azt mondja, hogy Szabó A. ha imádkozik, fari-
zeus, ha prédikál, nyavalyáskodik; ha szegénye-
ket ruház, csak teszi magát; ha a főváros elő-
kelő hölgyeit együvé gyűjti s lelkük épületére 
írást magyaráz, a szeretet munkájának gyakor-
lasara foglalkozást ad nekik s ily módon sok 
úri asszonyt von el a hiúságos világi kedvtelé-
sektől, sok szegény éhező ós ruhátalan asszony-
nak ós gyermeknek pedig kenyeret és ruhát ad, 
ez csak sok hűhó semmiért; ha az egész napon 

munkájukkal elfoglalt embereket akkor gyűjti 
össze istentiszteletre, a mikor lehet, este : akkor 
éjféli misét tar t ; ha a lelki bajok ellen a bibliát 
ajánlja, haszontalan doktor; ha az ifjakat jóra 
igyekszik vezérelni az Úrnak beszédjével, a ron-
tás munkáját végezi; ha egy-egy cikket ír vala-
melyik egyházi lapba, vagy a Kis Tükörbe, csak 
a protestáns irodalmi színvonalat sülyeszti alá stb. 

így ítél most a nagytiszteletű úr. De talán 
majd, ha egyszer az ő rettenetesen gazdag szó-
tárú hangulata helyett erős meggyőződóst nyer 
az Istennek ingyen való kegyelméből, megtanulja, 
hogy mikor az Úr az ő örökkévaló dekretuma 
szerint ajtókkal zárolta el a tengert, így szólt 
annak: csak eddig jöjj és tovább ne menj! mert 
itt a part ellene áll a te megháborodott habjaidnak; 
tapasztalni fogja, hogy mikor a lélek a vita he-
vében a belső forróságtól, az indulatok ós szen-
vedélyek láza miatt, mint a háborgó tenger 
kitörni készül, az erős meggyőződésű embernek 
is mintegy isteni szó kiált: csak eddig ós ne 
tovább! mert itt már part van s ez a part, a 
vitázó társ, a felebarátok egyénisége iránt tar-
tozó tisztelet megtöri a háborgó indulatokat, a 
minden korlátot szótrombolni kész szenvedé-
lyeket. 

Adja Isten, hogy ezt a mennyei szózatot a 
Protestáns Közlöny nagyérdemű szerkesztője is 
miharabb meghallja. 

Egyházunknak sokféle külső-belső bajai miatt 
nagy, komoly aggódások szorongatják a lelkeket. 
Némelyek sok siránkozással keseregnek, mások 
csüggedést nem ismerő reménységgel a beteget 
gyógyítani is igyekeznek. Sokféle munka folyik, 
sokféle meggyőződés hangzik, de ezek közül 
mindegyik becsületes, a melyik a Krisztus felől 
gonoszul nem szól. Ne gyalázzuk senki meggyő-
ződósét ós munkáját, hanem mivel szabados is, 
kívánatos is a verseny, igyekezzünk jobbat mu-
tatni fel annál, a mi nekünk másokóban nem jó. 
S ha a Protestáns Közlönynek nem tetszik, hogy 
Szabó A. a biblia magyarázásával, az ifjúság 
javításával, az erkölcsök tisztításával, a szeretet, 
a könyörület ébresztésével, szakadatlan munká-
val igyekszik közelebb hozni azt a kort, »mely 
után buzgó imádság epedez«: keljen ki a csúfo-
lódók székéből, mutassa meg, hogy mit cseleked-
jünk, ha jobbat tud, szóljon, ós mi követjük. A 
bajok nagyságához illendő komoly munka helyett 
azonban egy olyan nagy tudásu, jóhiszemű és 
hűséges doktort, mint a milyennek Szabó Ala-
dárt ismeri a közvélemény, csak azért üldözni, 
mert Szász Gerő urat nem követi, helytelen és 
a mai viszonyok között, a mikor minden mun-
kás kézre, lélekre oly nagy szükség van, lelki-
ismeretlen dolog is. 



De ugyan hova is jutn a, a ki Szász Gerőt, 
az ő mostani hangulatának uralma alatt élő 
Szász Gerőt, a Prot. Közlöny szerkesztőjót kö-
vetné? Hova? A szenvedélyek kultuszának, a 
személyes gyűlölködésnek hódolói közé, abba a 
rabságba, a melyben a harag ad tanácsot, s az 
indulat ítél, mert e felfordult világban a gyűlöl-
ség hályogot von a lélek szemeire, a szenvedély 
elfásítj a a szivet s a harag némává teszi a böl-
cseséget. A gyűlölködő, háborúságot kedvelő lé-
lek megoltj a az Istennek lelkét; Szász Gerő nagy-
tiszteletű úr csúfolódó beszéddel illeti a bibliát. Ez 
az állítás eléggé nem kázhoztatható rágalom lenne 
bizonyítás nélkül, de fájdalmasan szomorú igazság 
és ítélet is egyúttal, mert bizonyítani lehet. S a 
bizonyítást maga a Prot. Közlöny végzi el a f. 
év október 1.4-iki számában közzétett s a hon-
védelmi és hadügyminiszterhez intézett úgyne-
vezett tiszteletteljes felkérésében, a melyben a 
gúnynak, a csúfolódásnak élesre fent fegyverével 
vagdalózik, s nemcsak Szabó A. komolyságát, 
de a bibliának móltóságát is támadja. 

Mielőtt ez állítás bizonyítására a leghitele-
sebb tanúnak, magának a Prot . Közlönynek ad-
nók a szót, nem lesz talán érdektelen, ha előbb 
némi előzményeket ismertetek röviden. Ez óv 
elején történt meg, ha nem csal emlékezetem, 
hogy egyik képviselő az országházban szóvá 
tette a katonák erkölcsileg teljesen elhanyagolt 
állapotát s ennek a képviselőnek ugyancsak 
nyilt ülésen, tehát olyan módon, hogy az egész 
ország meghallhatta, a honvédelmi miniszter azt 
felelte, hogy az ifjúság nem a kaszárnyákban 
romlik el, hanem már romlottan, vagy nagyon 
hézagos erkölcsi neveltsóggel jut ide s hogy ez 
a szomorú állapot csak úgy változhatik meg, 
ha a papok nagyobb gonddal és lelkiismeretességgel 
szorgalmatoskodnak az ifjúság vallási erkölcsi neve-
lésében. A budapesti ref. ifjúsági egyesület, ennek 
vezérei Szabó és Szilassy Aladár ő móltósága 
ebben a jóravaló munkában fáradoznak; minden 
jót feltételezve az egyesület ós vezetőinek buz-
gósága felől, ez óv augusztus havában e lapok 
hasábjain nyilt levelet intéztem hozzájuk, a mely-
ben a honvédelmi miniszter említett szavaira, a 
katonák valláserkölcsileg teljesen elhanyagolt 
állapotára híva fel figyelmüket, azt kértem, 
hogy a már katonáskodó ifjak lelki életének gon-
dozását se felejtsék el. Az ifjúsági egyesület meg-
értette a komoly szót, Szabó A. a Kis Tükör 
olvasóihoz szives kérelmet intézett, a melyben a 
szülőket arra kérte, hogy a katonasághoz bevo-
nuló ifjaknak egy-egy bibliát és zsoltárt adjanak, 
intsék őket, hogy az ifjúsági egyesületet keres-
sék fel, sőt azt is igérte, hogy »ha pedig a szülők 
megírják, hogy melyik kaszárnyában van a ka-

tona fiúk, hát akkor fölkeressük az ifjú atya-
fiakat «. 

Örült a szivem, mikor ezt a szives kórelmet 
olvastam; azt hittem, hogy a régi haragos indulat 
a melylyel Debrecenben is, Kolosvárott is szólták 
az ifjúsági egyesületet, most már elsimul; azt 
gondoltam, hogy mivel az ifjúsági egyesület ilyen 
praktikus, kívánatos munkát vesz fel programm-
jába, kiengesztelődik némelyek haragja s minde-
neknek jó kívánságával indulhat az ifjú, lelkes 
sereg ez eddig teljesen elhanyagolt mezőre, hogy 
tövist, dudvát irtson, virágot, termőfát ültessen. 
Örültem. De az ember öröme nagy hirtelenséggel 
búra változhatik: ezt az örök törvényt tette köny-
nyen érthetővé reám nézve a Protes táns Köz-
löny október 14-iki száma, a melynek most e 
kis kitérés után átadom a szót, hogy legyen 
tanú szerkesztője ellen. A lap ezen száma így ír: 

»Tisztelettel kérem Excellenciátokat (honvédelmi és 
hadügyminiszter), hogy . . . törvényhozás ütján gondoskodni 
méltóztassanak arról, hogy a kálvinista rekruták számára 
minden esztendőben nyomasson az állam a Károli-féle 
nagyváradi bibliából és az énekes könyvből annyi pél-
dányt, a hányan berukkolnak; méltóztassanak gondoskodni, 
hogy az egész napi exercirozás, puccolás és egyéb szol-
gálatok után legalább egy órát és az estéket éjfélig for-
dítsa a legénység arra, hogy bibliát olvas és zsoltárokat 
énekel, melyekre Szabó A. és Kecskeméthy oktatják. 

Meg vagyunk győződve, hogy Excellenciádék e tekin-
tetben azonnal megteszik az előintézkedéseket, és csak az 
fog némelyes aggodalomra okot szolgáltatni, hogy a 
nagyváradi editió négy kilót nyom, és hogy ez a 26—27 
kilót, melyet a baka ma czipel, nagyon magasra emeli. 
Kérjük Excellenciátokat, ne méltóztassanak aggodalmas-
kodni. A rekruta olvasni fogja a bibliából, hogy »nem 
csak kenyérrel (illetőleg prófunttal) él az ember« és hogy 
»az Úr Jézus utain járhasson* háború idején a »Nachschus-
Verpflegs-Vorrathot* s a »dreitágige Reserv-Vorrathot* 
egyszerűen kidobja a bornyuból és él az »Isten igéjébők. 

És ezt jól fogja tenni. Mert a nagyváradi folio-kia-
dású bibliát igen célszerűen használhatják fel a bakák 
páncélnak. Ha előre mennek, a mellükre akasztják, ha 
retirálnak, a hátukra akasztják és hígyjék el Excellenciátok 
Szabó Aladár és Kecskeméthy úrnak, hogy nincs olyan 
paraszt golyóbis a világon, hogy a biblia papirosát átfúrni 
merészkednék és hogy híveink mind életben maradnak, 
elül is, hátul is. 

Azután, katona-bandákra nem lesz szükség. Mikor 
a regiment megindul, Kecskeméthy úr lesz a Kappelmeis-
ter, megadja a jelt és háromezer ember elkezd énekelni 
torka szakadtából: »Már elmegyek az örömbe«. »Szűköl-
ködünk nagy mértékben*. »Perelj uram perlőimmel«. stb. 
Ha ettől meg nem futamodik a muszka, hát mi kötelez-
zük magunkat, hogy beállunk I. évi theologusnak és hall-
gatjuk Kecskeméthy úr prelekcióját. 

Az meg épen zseniális gondolat, hogy a bakák csü-
törtökön este 7 órakor elmenjenek az »ifjúsági gyűlésre* 
a theologia nagytermébe. Ugy van. Kaszárnya és theolo-
gia: ezek épen egybeillő fogalmak. A mint köztudomásu 
dolog, estve 7 órakor a konyhahölgyek és szobaleányok 
is élvezik az utcát a bakák társaságában: együtt aztán 
felmennek a theologusok egyesületébe. Ez igen nemesítő-



leg fog hatni mindkét oldalon. E tekintetben jövő számunk-
ban közölni fogjuk a »szüzességi egylet alapszabályait«. 

Excellenciátok kétségen kívül olvasták néhai való 
Vas Gereben pompás leírását a Jellasich-féle »Jézus Mária 
huszárokrul: kérjük Excellenciátokat, támogassák a Szabó 
Aladár és Kecskeméthy úr korszakot alkotó ideáját és 
igen rövid idő alatt a világi pap nótájára káplár lesz a 
pap, az őrmester az esperes, a hadnagy a püspök, Szabó 
Aladár és Kecskeméthy úr a pápa és Magyarország, mely 
a napokban lett a monarchia súlypontja, Mannlicher-puskák 
helyett, melyet a nazarénusok vallásos örjöngésből már 
most sem vesznek a kezükbe, bibliával, énekes könnyvvel 
és imádsággal fogja meghódítani nem a világot, hanem 
az agylágyulásban szenvedőket*. 

Ez nem a lélek szava, ilyen hangon csak 
a gyűlölség szólhat, a mely megvakulva nem 
látja, nem is keresi, hogy mit gyaláz, mit gúnyol; 
ez a beszéd bűn, kétszeresen az, ha egy pap, egy 
egyházi lap követi el. 

Ha csak kedélyeskedóstől megjavulna az 
ifjúság erkölcsi élete, akkor Szász Gerő szerkesztő 
úrnak ar ra a beszédjére, a melylyel egyik theol. 
tanárt kappelmajsternek teszi meg, azt felelnénk, 
hogy ő viszont álljon be tamburmajornak, mert 
ez rendszerint hosszú szakállú ember szokott 
lenni. 

De itt nem kedólyeskeclésről van szó. Szász 
G. hangja ócsárló; ilyen hangon szól a budapesti 
theologusróí, ilyennel illeti a bibliát is. De egyi-
ket sem féltjük e hang miatt. A theologus ifjú-
ság tud komoly erkölcsi felfogást nyújtani a baká-
nak is s ha nem marad meg kis szobácskájában 
a négy fal között, hanem kívánkozik ki az életbe, 
olyan munkát indít meg, a mely csak rokon-
szenvet érdemel, elmegy az ifjúságban társaihoz, 
a katonák közé, a valláserkölcsi élet ápolásának 
szándékával, csak örömmel konstatálhatjuk, hogy 
az az ifjúság, a melyet a jövendő reménységé-
nek szoktunk nevezni, nemcsak tud tiszteletre-
méltó munkát végezni, hanem akar is. 

Nem féltjük e hangtól a bibliát sem, csak 
sajnálatosnak lehet tartani, hogy mikor egy olyan 
miniszter, a kit — a látszat szerint — buzgóbb 
keresztyénnek, hűségesebbnek a protestantismus 
eszméihez, eredményeihez semmi esetre sem 
tar thatunk a kolozsvári első papnál, azt mondja, 
hogy ti papok neveljétek az ifjúságot, e talán 
ötletszerű, de megszívlelendő figyelmeztetésre 
Szász Gerő gúnyosan mintha kérdezné: miként 
ós mivel neveljük ? mert a biblia csak egy négy 
kilós teher, a melynek hordozásával a fiatalság 
csak gyötörné magát, e könyvnek olvasásával s 
a zsoltár éneklésével csak idejét lopná. Prófunt 
kell a katonának, mert ferde beszéd az, hogy 
» nemcsak kenyérrel él az ember«. S hogy az 
Istennek beszédje megszabadít az erkölcsi halál-
tól, az a keresztyénségnek régi, hamis tanítása, 
ellenben a testi haláltól nagyváradi folio kiadása 

alakjában megóvhat a biblia, ha páncélnak hasz-
nálod. 

íme, így beszélnek a biblia méltóságáról a 
Prot. Közlöny szerkesztőségében s támasztanak 
egy egész sereg tépelődő kérdést lelkünkben. 
Hát az Úrnak beszédje lejárta volna magát, az 
éneknek ereje megfogyatkozott, az Istennel tár-
salkodásnak, az imádságnak semmi haszna immár? 
A protestantizmus csak az agylágyulásban szen-
vedők félrevezetésére ajánlja ezeket? Istennek 
minden hivők üdvösségére elégséges hatalma, az 
evangélium, az ifjakkal szemben meggyengült 
volna s ezért e halalom iránt való hódolatra 
serkenteni, vezérelni az ifjúságot, nevetséges 
dolog? Hiszen ha jól emlékszem, Kolozsvártt 
hangzott ezelőtt pár esztendővel a budapesti ref. 
ifjúsági egyesület nagyérdemű ós buzgóságú elnö-
kének ajkáról és jó fogadtatásra is talált az az 
örök igazság, hogy az i f j ú ember életének útját 
az Űr beszédjének megtartása jobbíthatja meg. S 
ilyen rövid idő alatt ott minden megváltozott 
s az örök igazság is ferdesóggé lelt? Vagy talán 
csak Szász Gerő úr hangulata hódolt a változás 
törvényének?Ámde az igazság, a z ú r n a k beszédje, 
a mely az ég ós föld elmúlásával is megmarad 
mindörökké, az emberi hangulatok változásai 
szerint nem igazodik. S ez az örökkévaló erő, 
az evangélium, dacára Szász G. gúnyos beszéd-
jének, az uniformis alatt dobogó szív nemesíté-
sére, a kaszárnyák ködös erkölcsi légkörében 
tévelygő lélek megigazítására is hatalmas. 

Az ócsárló szavak dacára szemünkben az 
Úr beszédjének dicsősége egy szemernyit sem 
vesztett, az örök igazság fénye egy pontnyira 
sem homályosult el, az igéhez való ragaszkodá-
sunk egy pillanatra sem tántorodott meg; sőt 
hajlandók vagyunk készséggel elhinni, hogy a 
gúnyos beszédet a hangulat diktálta, a biblia 
ellen emelt csúfolódó szavakat azok ellen a sze-
mélyek ellen táplált gyűlölet szülte a Protestáns 
Közlöny szerkesztőségében, a kiknek ösztökéje, 
vezére, eszköze ós munkatársa a biblia. Épen 
ezért bár nagy becsülóssel vagyok Szász Gerő 
nagytiszteletű úr iránt, de, ha a rajongásig sze-
retném is, most azt mondom nek i : Kedves bá-
tyám! rossz útra ragadta a haragos indulat. 
Nem sok barátságát éreztem Szabó Aladárnak, 
de, ha hideg gyűlölettel viseltetnék is irántam, 
így szólok hozzá: nagytiszteletű úr! váltsa be 
szavát ós gyűjtse össze a Budapesten katonás-
kodó ref. ifjakat, kedveltesse meg velük az ifjú-
sági egyesületet, mert csakugyan csak az evan-
gélium ereje, az evangélium napfénye tisztogathatja 
meg azt a levegőt, a mely tele van az erkölcsi 
halált szerző bajok bacillusaival. 

Sok a baj az egyház külső ós belső életé-



ben; vitáznak a doktorok a beteg felett. Hall-
gassanak a legjobb orvos szavára: »ŰS ki nincsen 
mi ellenünk, mi mellettünk vagyona s ehhez a 
szóhoz szabja magát a vitázó. Folyjon az a vita, 
a mely az egyház érdekeit, javát keresi, ne iga-
zodjék, mert nem is igazodhatik a spanyol udvari 
etiquette szabályai szerint; de az utcai perleke-
dés hangos, botrányos lármájával sem folybatik; 
szóljon a meggyőződós az ő szentségéhez illendő 
komolysággal, de a gyűlölet, a mely a szenve-
délyek korbácsával érintetve pusztító, tajtékzó 
hullámokká dagadhat s szennyes iszappal öntheti 
el a legszebbet, az Isten kijelentett beszédje 
iránti tiszteletet is: némuljon el; sújtson az igaz-
ság örök, ellenállhatatlan erejével; de a harag 
fegyvere maradjon hüvelyébe rejtve, vmert nem 
rendelt minket az Isten haragra, hanem az idves-
séqnek elvételére a mi Urunk Jézus Krisztus általa. 
( íhess . V. 9.). 

Református. 

Mit tesznek az amerikai reformátusok az 
egyháztagok nevelésére és megtar tására? 

II. 
A vasárnapi iskola azonban még csak az 

első fok. A kezdetnek is a legkezdete. Ez csak 
az első lépcsőt képezi ahhoz a célhoz, hogy 
egyházunknak oly hivő tagjai neveltessenek, a kik 
jó ós balsorsban, kedvező és nehéz körülmények 
között, ott állanak az egyház hajójának az evező 
rúdja mellett s hallgatják, követik a kormányos 
lelkész jelszavát. 

Itt Amerikában jól tudják azt, hogy az el-
vetett magvak csak kedvező körülmények között 
kelnek életre s teremnek bő gyümölcsöt. Azért 
a vasárnapi iskolából kikerült ifjak alkotják az 
ifjúsági egyesületeket. Ezekben az egyesületekben 
már mélyebbre ható bibliai magyarázatokat, s ha-
talmas felolvasásokat, s időnkónt vallásos elő-
adásokat tar tanak. S a főcél az, hogy azokat a 
kötelezettségeket, a melyek a keresztyénekre 
várakoznak, megismerjék. A legnagyobb figyel-
met fordítják arra, hogy az ifjak elkerüljék azokat 
a bűnöket, a melyek leginkább az ifjakra ólál-
kodnak, s nemcsak önmagukat teszik tönkre, 
hanem a jövő nemzedék jólétét is alaassak. 

Ezért nemcsak arra törekesznek, hogy az 
ifjak valláserkölcsi érzülete kellőképen fejlesz-
tessék, hanem arra is, hogy az egyesület kebe-
lében azt azok a test edzésére szükséges dol-
gokat, s az ártatlan szórakoztató örömöket is 
feltalálják. En Istenem, mi minden van egy ilyen 
ifjúsági egyleti épületben! Valóban, a ki tagja 
az ilyen egyesületnek, az feltalál itt minden 

nemes szórakozást s nem vágyakozik a kávé-
házak ós korcsmák bűzös levegőjébe. 

Gondoljuk csak el, hogy az az ifjú, akár fiú, 
akár leány, a ki elvonatik a gonosznak útjától, 
a ki azt látja, hogy mint visel gondot reá egy-
háza, mint óvja a bűnnek útjától, lassanként 
a r ra a meggyőződésre jut el, hogy e gondozásért, 
hálával tartozik egyházának s később évei sza-
porodásával szivében fellobog az áldozatkészség-
nek lángja is ós hűséges, rendíthetlen tagja lesz 
egyházának . . . 

De igazi ifjúsági egylet csak ott állhat fel, 
a hol a vasárnapi iskola már előre kiképezi 
annak tagjait. Amerikában, Canadát is ide értve, 
1455 ifjúsági egylet áll fenn »Joung Mens 
Christian Association« név alatt. Joung »Women's 
Christian Associafcions« nóv alatt 345. Amannak 
263,298 tagja van; ennek 35,000. E kettőn kívül 
áll fenn a »Joung People's Society of Christian 
Endeavora 36,000 egylettel. 

A kezem alatt levő statisztika Magyaror-
szágból nyolc ifjúsági egyletet mutat ki. Azért, 
ha lassan is, mégis szervezkedünk. 

Bizony sok ezen a téren a tenni való. Ne 
mondja azt senki, hogy lehetetlen ilyet csinálni. 
Ha máshol lehet, nálunk is lehet. 

Ne mondja azt senki, hogy ez r. katholikus 
színezetű szervezkedés volna. Ne a r. katholikus 
legény-egyletek példája lebegjen szemeink előtt, 
hanem a svájci, hollandiai, francia-, angol- ós 
németországi s az itteni protestáns világ pél-
dája . . . 

Igen, lehetne ós szükség volna nálunk is, 
e tekintetben is az egész vonalon a munka meg-
indítására. 

Mit tett egyházunk eddigelé ezen a téren? 
A konfirmáció szertartása nem azért kedves-e 
a serdülő gyermekek előtt, mert egyszersmind 
azt is jelenti, hogy bevógzik iskolai pályájukat? 

Avagy hány olyan hely van az országban, 
a hol ez a magasztos pillanat fel lenne hasz-
nálva arra, hogy a gyermekek továbbra is az 
egyház oltalma alatt maradjanak? 

De nem beszélek erről. ítélni nem akarok. 
Itt tehát a vasárnapi iskoláknak munkáját 

tovább folytatják az ifjúsági egyesületek. 
Ezek mozoghatnának azon az alapon, me-

lyen a budapesti vagy a békési áll. 
Ifjúsági énekkar, könyvtár, olvasó-egylet 

mellett gondoskodni kellene ártatlan mulatsá-
gokról is. Az időnkónt tartott felolvasások, hang-
versenyek az egyházhoz való ragaszkodás mel-
lett: a közművelődésre is jótékony befolyással 
volnának. 

Nálunk azonban egy nagy baj van. Az, hogy 



mikor az ifjak már elmerülnének az efféle fog-
lalkozásba, elviszik őket katonának s pár hónap 
alatt, ha nem erős a lélek, beomlik mindaz, a 
mit az előző évek építettek. Azért nem volna 
kár a németeket ós angolokat ezen a téren is 
követni. Nálunk a tábori lelkészség csak cím. 

Ne feledjük tehát, hogy az ifjúsági egyletek 
az egyháziasságra való nevelésben már a máso-
dik fokot képezik. Ne feledjük, hogy nálunk az 
ifjúsági egyletek azért nem váltak közkeletűvé, 
mert az első lépés nincs megtéve. 

Pedig a mi ifjainkban ós leányainkban meg-
van a társulási hajlam. Jól emlékezem. Gyermek-
koromban akárhányszor megtörtént, hogy elhív-
tak a fonóházba vasárnap délutánonként, hogy 
olvassam fel szent Genovéva históriáját vagy más 
darabokat a ponyvairodalomból. 

Sok helyt bizonyára ma is szokásban van 
ez az összejövetel. Igaz, hogy ez csak kár-
tyázásra, dévajkodásra ad alkalmat sok helyen. 
De hát tehetnek-e róla szegények, ha vezetés 
hiánya miatt, így kell agyonütniük a hosszú 
téli vasárnap estéket. 

III. 
A harmadik fok e nagy munkában már 

nem az egyháztagok képzése, hanem azoknak 
megtar tása ós gondozása. 

Itt erre a célra szolgálnak az egyházköz-
ségek kebelében fennálló bibliai osztályok, a me-
lyek a vasárnapi estéli istenitisztelet előtt tar-
tatnak, a melyekben katekhizációt s könnyebb 
bibliamagyarázatokat tar t a vezető. Tulajdon-
képen nem is bibliamagyarázatok ezek, hanem 
olyfóle beszélgetések, a melyek nem a katedráról 
tar tva közvetlenebbek ós mélyebbre hatók. Ez 
alkalommal bárki is, a ki valamit tudni óhajt, 
megkérdezi, ha valamire nézve kétségben van, 
felvilágosítást kór s így oszlik a homály, terjed 
a világosság. 

Nálunk ezek a bibliai osztályok a szektás-
kodókkal szemben teremnének bő gyümölcsöket, 
a kik a bibliába saját elveiket magyarázzák bele. 
(Jól tudom, mert itt is van dolgunk ilyenekkel.) 

De az egyház még itt sem áll meg, hanem 
a rószegeskedós bűnének a kiirtására, mértékle-
tességi egyleteket szervez, a melyeknek mindenki 
szigorú fogadástétel után lesz tagja. Érzik ná-
lunk is ennek szükséges voltát, legalább erre 
engecl következtetni a felsőzempléni lelkészi kar-
nak egy a közelmúltban tartott lelkészi értekez-
letén törtónt felolvasás. 

Az alamizsnálkodás gyakorlására a kül- ós 
belmissziói társulatok s a különféle szeretet-
egyesületek szolgálnak. 

És ez a sokféle dolog, mind egymásból fo-
lyik, s ar ra képesíti az embereket, hogy egyhá-
zuknak hű tagjai legyenek. 

Igaz, hogy a lelkészek is megtesznek min-
dent, hogy csak egyet is el ne veszítsenek a 
nyájból, mert azt tartják, hogy Isten és a ScLJ cit 
lelkiismeretük előtt felelősek a nyájnak minden 
egyes juháórt és bárányáért . 

Távol legyen tőlem, hogy vak bámulattal 
legyek az itteni lelkészek iránt. Elismerem és 
tuclom, hogy vannak közöttük kevésbbé buzgók 
és munkások; tudom, hogy sokan vannak rom-
boló szabadelvűek s olyanok is, a kik csupán 
kenyérpályának tart ják a papságot; de a lelkészi 
kar nagy többsége előtt, úgy a tudományban, 
mint a gyakorlati életben való forgolódásuk 
miatt, kalapot kell emelnünk. 

Annak sem lehetek barátja, hogy evangélis-
ták, a kik a gyülekezet lelkésze ós tudta nélkül 
működnek itt, tanítsanak nálunk. Nem a kenye-
ret féltem ón tőlük, hanem igen is azt, hogy 
korlátolt felfogásuk miatt sokszor egészen mást 
magyaráznak ki a bibliából, mint a mi benne van. 

Evangélistákra, vándor apostolokra nincs 
szükségünk. De ar ra van, hogy az itteni harci 
módot elsajátítsuk, s ne csak megtartsuk azt, a 
mi ránk bízatott, hanem igyekezzünk még töb-
bet ós többet hódítani. 

Természetes dolog, hogy az intézmények, 
a melyekről szóltam, nem mindenütt valósítha-
tók meg egyszerre ós sikeresen. De hogy meg-
lehet valósítani népünknél is: probatum est. 

Ha ezek az intézmények, vagy ha csak né-
melyik is ezek közül, fenállanak a gyülekezetekben, 
akkor könnyű munka lesz a cura pastoralis. Sok-
féle ennek ága, s az ember előre nem tudhatja, 
mik várnak reá ezen a téren, mert a mennyi a 
lélek, annyi a lelkiszükség. Nekünk pedig ezt 
kell kielégítenünk. 

Szerintem a lelkésznek a munkaköre a te-
remtés ós gondviselés szókban határozódik ós 
csak ott vannak normális állapotok, a hol ez a 
két cél meg van valósítva. 

Most pedig az ifjúi szív összes melegével 
könyörögve Istenhez anyaszentegyházunkért, azzal 
az óhajtással zárom soraimat, a mit Pál mond 
I. Titus. IV: 12 első sorában. Munkálkodjunk 
egy akarattal, a míg nappal vagyon. 

Bridgeport Conn. 1897. 

Kalassay Sándor, 
missziói református lelkész. 



A szatmári egyházi adó-reform 
javaslathoz.* 

A szatmári javaslatnak mindenre kiterjedő figyelme 
és tervezete oly remediumnak Ígérkezik, mely a mi egy-
házi életünknek külső és belső bajait egviránt hivatva 
van nagy mértékben orvosolni. Mert egyes vidékeken 
egyik legnagyobb bajunk az egyházi adófizetők túlterhelt-
sége, illetve az adózás aránytalansága, mely pl. Baranyá-
ban, Erdélyben, vagy a Felső-Tiszavidéken az egyház-
tagok kezéből mintegy kiveszi a kenyér botját, hogy ne 
csak ne boldogulhassanak, hanem meg ne is élhessenek. 
A másik nehézmény a fizetés nemeknek természetben való 
szolgáltatása, mely a belhivatalnokok és a gyülekezet 
között oly viszonyt teremt, minélfogva a pap és tanító a 
hívekkel való gyakori ellenkezést ki nem kerülheti. Még 
nagyobb baj ennél, s még inkább rontja a jó viszonyt a 
már birhedetté vált lukma-rendszer, melynél fogva több 
helyeken az adózók papnak és tanítónak a leginkább ter-
ményekből álló adókat közvetlenül fizetik, de a mi már 
a gyűlöletes executio nélkül fele részben is alig folyik be; 
jó részben még így is oda vesz s ez állapot a kölcsönös 
bizodalomnak úgy áll az útjában, mint egy erős kőfal, 
hogy azon át se pap és tanító a hívek szivéhez, sem 
ezek azokéhoz ne közeledhessenek. Sok helyen szintén 
nagy bajjá fajult már a közmunkák szolgáltatása is. A 
nyomasztó viszonyok közt élő népet a létért való küz-
delem oda kényszeríti, hogy előbb a maga dolgát tegye, 
az egyházét, papét, tanítóét pedig csak akkor, ha már 
a magáén túl van, s ekkor is elsietve, nagyjából és rosz-
szul. Nem csekély baj a népesebb egyházakban az az 
állapot, hogy az ily helyeken egy papnak 10, 15 ezer 
lélekből állván a gyülekezete, e miatt a lelkigondozás a 
legjobb akarat mellett is majdnem semmivé silányul. 

íme ezek és ilyenek a mi legégetőbb egyházi se-
beink. Nem mondom ugyan, hogy a beteges testben a 
szellem, a hitélet is meg nem volna gyengülve, a mi szin-
tén főbaj, de a mellett azt állítom, hogy a beteg szer-
vezet meggyógyulásával a szellem üdülését is joggal vár-
hatjuk. És a szatmári javaslat érvényrejutás esetén mind-
ezen nagy bajoknak egyszerre véget vetne. (Ez csak állí-
tás. A tények mást mutatnak. Gyermekek eligérése, fele-
kezetnélküliség, szektáskodás nem az adóval túlterhelt kis 
gyülekezetekben, hanem a jobb modú s nagyobb népes-
ségű egyházakban mutatkozik nagyobb erővel, Szerk.) A 
2-ik §-ban a kisebb gyülekezeteknek tetemesen könnyebbé 
teszi az egyházi adózást; ugyané §-ban eltörli a ter-
ménybeli fizetést, mely helyett lehető igazságos alapokon 
pénzbeli adózást hoz be; a 7-ik §-ban a hivatalnokok-
nak fixum-ot renddel korpótlékokkal; sőt általa megsza-
badulnánk a közmunkák szolgáltatásától is, legalább a 
6-ik §-nak második b) pontja ezt engedi következtetni : 

* Az egyházi adózás reformja a tiszántúli és dunamelléki 
egyházkerületi értekezleteken szőnyegre hozatván, készséggel nyitunk 
tért e nagy horderejű kérdésnek pro et contra megvitatására. Hadd 
győzzön a jobb, Sserk. 

nemkülönben a 7-ik §-ban gondja van arra, hogy egy 
lelkésznek 5000 lélekből állónál nagyobbb gyülekezete ne 
lehessen; nem kerüli ki figyelmét a 13-ik §-ban a lelkészi 
nyugdíjintézet sem, melynek szükségessége hova-tovább 
mind érezhetőbb lesz. Valóban mindezek a javaslatnak 
oly előnyei, melynek a létező anyagi bajoknak szinte a 
gyökerükre verik a fejszét, és az egyház szellemi életének 
javítására is a következményeikben csak üdvösek lehet-
nek, s üdvös hatásuk kiszámíthatatlan. 

Ily nagy előnyei mellett azonban vannak a javas-
latnak gyenge oldalai is, s épen ezekkel kívánok foglal-
kozni röviden a következőkben. 

Ez a javaslat egyenlő adókulcsot állítván fel, mind 
a kisebb, mind a nagyobb egyházak tagjaira: az alkal-
mazásában oda szögelik, ki, hogy míg a csekélyebb népes-
ségű gyülekezetekben az adózók terhét tetemesen könv-
nyebbíti, addig a nagy népességű gyülekezetekét az eddigihez 
képest talán nem kisebb mértékben emeli, mely utóbbi 
körülmény a keresztülvihetését bizonyosan nehezíteni 
fogja. Az az előnye, hogy a népesebb egyházakban 5000 
léleknek rendel egy lelkészt, nem olyan előny, a mi az 
adóemeléssel szemben kibékítő volna. Ezenkívül az állam 
érdekeivel sincs összhangzásban. Mert bizonyos az, hogy 
a jelenlegi egyházi adórendszerek mellett az államnak 
sokkal kevesebb dotatióval kellene járulni a papi fizetések 
kiegészítéséhez, mint a javaslat adórendszerében. Igaz, 
hogy nekünk a több volna a jobb, de a mi nem tő-
lünk függ. 

A javaslat továbbá a természeténél fogva sokkal 
lassúbb menetben foganatosítható, a mint azt a közegy-
házunk égető szükségei megkövetelnék. Ugyanis a foga-
natosítása zsinati tárgyalás nélkül nem képzelhető, ennek 
pedig egybegyűlési rendes ideje még hat évre fog lenni; 
hiszen eddig sok helyen akár elveszhetünk, a mennyiben 
a papi fizetések 600 frtos kiegészítése a kitéréseket meg 
nem gátolja. Hanem az ily nagy érdekű s az egyházunk 
életében ily mélyreható javaslat talán megérdemelné, hogy 
mihelyt a zsinati tárgyalásra az alsóbb forumokon elő 
lesz készítve, az azonnal egybehivassék.j 

Az egyszerűség kellékének sem felel meg eléggé a 
javaslat. Meggondolni való az, hogy e javaslat szerint az 
egyházi adókivetés minden évben újra készítendő, és 
hogy a kivetés készítőjének a nagyobb egyházakban 5000 
lélekkel s ennek megfelelőleg mintegy 1200 családdal 
vagy gazdával kell számolnia, a mi pedig épen nem cse-
kély munka s mi több, még ennek lehetőleg hibátlannak 
is kellene lenni. Ily nagy feladattal szemben hát a javas-
latnak a túlrészletezést és szövevényességet kerülni kel-
lene. De túlrészletező akkor, midőn a személyadó mellé 
még családadót is vesz fel, míg ellenben a vegyesházas 
családok adójának meghatározásáról nem gondoskodik. A 
családadót tehát jobb lenne talán egészen elhagyni s e 
helyett inkább a személyadót tenni magasabbra. Túl-
részletező a javaslat akkor is, midőn az államadó arányos 
(2-ik §.) kivetésnél azt mondja, hogy a kiknek állami 
adója 100 frtig terjed, azok az első 50-ig 10%> 50 írton 



túl 100-ig 8 % fizetnek. Egyszerűsítés és könnyebb 
számolhatás okáért talán jobb lenne ezt úgy határozni 
meg, hogy a kiknek állami adója 50 frton túl 100 frtig 
terjed, azok átalában 9%-kal járulnak. Másfelől pedig az 
állami adó arányos kivetésnél is a vegyesházasságban 
élő gazdák adózási módja meghatározandó volna, meg-
gondolva azt, hogy a vegyesházasságok 50%-ja esetében 
épen az a fél a gazda vagy családfő, a ki felekezetileg 
nem hozzánk tartozik. Az egyszerűség rovására részletez 
a 14-ik §. is, midőn az az egyház fentartási alap javára 
b) alatt az évi pénztári maradéknak egyharmad részéi 
s c) alatt a közalapjárulékoknak 25°/0-át rendeli. Egy-
szerűsítés tekintetéből talán lehetne az évi pénztári mara-
dékot egészen felvenni, a közalapjárulékot pedig érintet-
len hagyni, vagy akár megfordítva. 

A javaslatban megérdemelne még egy §-t, az egy-
az egyházi adók befolyásának kellő biztosítása. A létező 
rendszerünkben nem jól van az, hogy az évi hátralékok 
behajtásának kezdeményezése magára a presbyteriumra 
nehezedik, ez pedig rokonsági és egyéb tekintetekből a 
hátralékokra legtöbbnyire szemet huny, a mi aztán az 
egyháznak rendszerint kárára történik s elfajulásában 
kilábolhatlan zavaroknak, perpatvaroknak válhat forrá-
sává. Ezeknek elelejét veendő, ki lehetne mondani, hogy 
a presbyteriumok felelősség terhe alatt köteleztetnek min-
den pénztári év vége után legfeljebb március hó végéig 
a mult évi hátralékok kimutatását az esperesi hivatalhoz 
beadni, mit, ha elmulasztanának, az ő költségükre az 
esperesi hivatal által küldendő bizottság fogja a hátralé-
kokat összeírni s felterjeszteni. így aztán a hátralékok 
forcirozása sem presbyteriumra, sem papra nézve nem 
lenne odiosus. 

Ezek és ilyenek ama hiányok, a mik a javaslat 
tervezetében szembe tünőbbek. De mind e hiányok mellett 
is meggyőződésem az, hogy egyházunkban azon adórend-
szeré lesz a jövő, a melyet ez a javaslat contemplál 
Alapeszméje, a mire tervezetét építi, nem az erőltetettség 
müve hanem a szükség és az idők természetes szüle-
ménye, és az így született eszme nem szokott egyhamar 
meghalni, hanem a helyett fejlődni, tökéletesbedni s elvégre 
diadalra jutni. Adná Isten, hogy ide érne mielőbb! 

Gödöllei József. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az árvaházakról . 

Mutatványul V. Balogh Lajos gyúrói ref. lelkésznek »Magyar 
Földmives* című gazdasági havi folyóiratából. Előfizetési ára 

egész évre 1 frt. 

Az ember legnagyobb hivatása a jótékonyság. Ha 
a boldog ember a boldogtalant felsegíti, akkor a legneme-
sebb erényt gyakorolja. 

A jótékonyság hasznos eredményt, maradandó jót 
csak akkor ád, ha az a jótékonyság okosan, célnak meg-

felelően van gyakorolva, ha a jó cselekedet mozgató ereje, 
nem a hiúság, "hanem a léleknek igaz öröme. 

A mai kor a jótékonyságban nem szegény, ha szét-
nézünk hazánk vidékein, mindenütt találunk egy-egy 
intézetet, melyet a jótékonyság emelt, mely enyhíti a 
nyomort, könnyíti az elhagyatottságot. Kórházak lelenc-
házak, szeretetházak, árvaházak szépen sorakoznak egymás 
mellé, hol a szerencsétlen, a szeretetnélküli ember, az 
árva, a nyavalyás beteg menedéket, védő otthont tatái. 

Sokasodjanak is ezek a nemes hivatást betöltő inté-
zetek, győzze le az ember a sors vad haragját, emelje 
fel az elesettet, akkor az ember méltóságának magaslatán 
áll. Vizsgálatunk, tanulmányunk tárgyává tettük pár év 
óta az árvaházakat, meg akartuk ismerni azok szervezetét, 
és tudni akartuk, hogy az árvaházak betöltik-e nehéz és 
nagy hivatásukat. 

Tapasztalatainkat most nyilvánosságra hozzuk, hátha 
ezzel is használunk valamit. 

Az árvaházakban mindenütt, az elhagyatott, apa-
anya nélküli, semmivel sem bíró szegény gyermekeket 
veszik fel, és pedig azért, hogy nevelés, oktatás az 
árváknak biztos jövőt, megélhetési módot nyújtsanak, 
így tévén őket a társadalom, a haza hasznos tagjaivá. 

Hogy azonban biztos megélhetési módhoz jussanak 
az árvák, az a fődolog, hogy azok úgy legyenek tartva 
szoktatva, hogy ez a tartás, szoktatás a jövőben megél-
hetésüknek forrása legyen. Oly pályát kell tehát jó eleve 
részükre kiválasztani, a melyet könnyen — tőke nélkül 
— elfoglalhatnak, szorgalom, munka és takarékossággal 
saját javukra jól be is tölthetik. S vájjon melyik foglal-
kozási mód volna e sok közül a legalkalmasabb? 

Könnyű eltalálni. A fiúkra nézve a mezőgazdasági 
munka, a leányokra nézve pedig a szolgálat. 

Ha ezekre nevelnénk az árvákat, boldogokká ten-
nénk, mert a mezőgazdasági munkásnak nem kell más 
befektetés, mint becsületes iparkodás, kötelességteljesítés 
és kitartó szorgalom s ugyanezek szükségesek a lányok 
szolgálati állapotukban is. Ha az árvaházak ezen cél elé-
résén dolgoznának, úgy sokkal egyszerűbb lenne maga az 
építkezés, a berendezés és kezelés. 

A mely árvaházakat én meglátogattam, mindenütt 
azt találtam, hogy az árvák uraknak neveltetnek, oly 
kényelemmel és oly fényűzéssel vannak körülvéve, mely 
észrevétel nélkül az úrhatnámságot és a nagyzást csepeg-
teti a gyermekbe. Foglalkozásuk inkább időtöltés, mint 
munkával való nevelés. 

így aztán a jótékonyság célt téveszt, mert az árva 
elhagyva az árvaházat, nem találja meg többé azt a 
kényelmet, azt a rendes élelmezést, változatos ruházatot, 
s munkához se lévén valami nagyon szoktatva, önálló-
ságra pedig épen nem lett képesítve, elégedetlenné lesz, 
s a legtöbb esetben a bűn posványába sülyed el. 

Az árvaházaknál a kaszárnya-rendszer, az a gépies 
vezetés, az a száraz oktatás, nem eredményezi azt, a mit 
várunk az árvaházaktól. 



Beszéltem több árvaházból kikerült egyénekkel. Azt 
gondoltam, hogy ezek majd ömlengenek a hálától s áldják 
a jótéteményt, melyben részesültek, óh! nem! inkább vad 
gyűlöletet káromolt ajkuk, konok irigység égett minden 
szavukból a gazdagok ellen. A jótéteményt, melybe része-
sültek. azt mondák »egy falat> mit a kutyának dobnak*. 
Egy szóval úgy találtam, hogy a kaszárnya-rendszerű 
árvaházból kerültek szive sivár, lelkük kétszínű, munkába 
hanyatlók s minden izgatásnak kész szolgái. Ezek az én 
tapasztalataim. Változtassuk meg az árvaházak rendszerét. 
Tegyük azokat a mezőgazdasági munkások és munkásnők 
nevelőintézeteivé. Neveljünk azokban egy új munkás osz-
tályt, mely becsületérző, vallásos és hü legyen. Mely sze-
rény igényekkel keresményét megtakarítja s a vett jót 
nem felejti el, azt megköszöni. 

Az árvaházakat először építsük egyszerűen és abba 
hozzuk be a családi rendszert, de valósággal és nem 
névleg, vagyis nem úgy értem a családi rendszert, hogy 
egy tanítóra bizok 6—8 árvát s ez képez egy családot, 
hanem, hogy az árvákat beolvasztom a családba. 

Leírom egyszerűen az én nézetemet. 
Építek egy földmives lakóházat, melyhez legyen 

4 kat. hold föld. 
E lakásba helyezek egy egyszerű igen értelmes 

becsületes földmíves férjet és nőt. A lakosztály lehető 
egyszerű legyen. E családhoz adok 6 fiút, 6 leányt. Így 
lesz családi nevelés. 

Egész kis telepet lehet így teremteni. A férfi és nő 
aztán munkával nevelnék a gyermekeket. Iskolába járat-
nák. A 4 hold föld kertészetileg lenne kezelve. Baromfi-
tenyésztéssel, egyszerű házigazdaság lenne, melyben a 
gyermekek folyton foglalkoztatva lennének. A nagyobbak 
pedig erejükhöz mérten már napszámba is elmennének. 

Ruházatuk olyan lenne, minő egy szegény földnépe 
család gyermekeié szokott lenni. Iskolába járnának, az 
elemi képzettség elnyerése végett, de nagy gondot fordí-
tanánk a kézi ügyességre, a faragásra, a női kézimun-
kára. A kertészeti összes teendőket végeznék. 

Mikor a fiú-leány a 14 évet betöltené, akkor mind 
a fiúk, mind a lányok elszegődtetnének cselédeknek. így 
nyernénk hü cselédeket. 

Legyen meggyőződve mindenki, hogy így az egyszerű 
józan gondolkodású, vallásos család által nevelt árvák 
boldogok lennének, s a társadalom hasznos tagjai. 

Gondolkodjunk csak felette, s ha elfogadjuk, bizony 
minden megye felszedhetné az utcáról az árvákat s a 
család kebelébe téve, a munka által jó munkásokká, s 
munkásnőkké lennének nevelve. 

A mai árvaházi rendszer nagy igényt ád a gyer-
meknek s megélhetési eszközt meg nem ád. 

Neveli őket tudorokká, iparosokká, kereskedőkké, 
de pénzt nem ád hozzá. 

Neveljük őket mezőgazdasági munkásokká, hol csak 
ép kéz-láb kell, és adtunk nekik biztos jövőt. 

És ha rávetjük szemeinket a mostani mezőgazdasági 

munkások gondolkodás módjára, a cselédek, cselédnők 
erkölcsi állapotára, bizony nagyon szükségesnek tartjuk, 
hogy az árvaházak kiválóan cselédeket és cselédnőket 
neveljenek. 

Magyar Földmives. 

T Á R C A . 

Sántha Károly költeményeiből. 
— Mutatványul szerző sajtó alatt levő gyűjteményéből. — 

1. 

Mit olvasok a csillagokban ? 

Feljöttek a szép csillagok. 
S mind oly gyönyörűen ragyog. 
Fényes betűk a tiszta égen, 
Ott álltok némán régesrégen, 
Mint hieroglif, mint titok, 
Könyv, melyet bölcs föl nem nyitott. 

Magas mennyből a bölcs elméje 
Előbb leszédül, mint fölérne, 
S nem olvashat a csillagokban ; 
Csak a szív, mely gyönyörtül dobban, 
Csak a szív érzi, hogy mi édes: 
Neved olvasni ott, Fölséges! 

Roppant világok alkotója, 
Igazgatója, fentartója, 
Téged, kit véges ész nem ér fel, 
Lát a hit tisztán sas-szemével. 
Léted az ész kutassa bár, 
Szeretet az, mi megtalál. 

Fogadd hálámat, óh fogadd, 
Hogy megtaláltatád magad! 
Hatalom, jóság a neved, 
Te vagy a tiszta szeretet, 
Az egy örök, változhatatlan -— 
Ezt olvasom a csillagokban. 

II. 

É j i ú t o n . 

Hallgatag szép nyári éjjel 
Hullanak a csillagok; 
Nézem őket fájó kéjjel, 
A mint némán ballagok. 

Mennyi csillag vonta fénybe 
Arnyékéltem útjait. 
S mind lehullott néma éjbe, 
Egy ragyog csak még, a hit. 



Én egyetlen hű vezérem, 
Te világíts utamon; 
Míg a messze célt elérem, 
Légy én nyájas csillagom! 

Sántha Károly. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Csendes Órák. Segédkönyv a bibliának az életbe átvitelére, írta 
dr. Miller J. E., fordította Szász Károly. A M. P. I. T. *Hási 
Kincstár* című könyvsorozatának I. kötete. Budapest, 18f)7. Hor-
nyánszky V. nyomása, 237. lap, ára kötve 1 frt, díszkötésben finom 
papiron 2 frt. Megrendelhető Hornyánszky Viktornál Budapest 

(Akadémia bérháza). 

Valamikor régen, a mikor erőteljesebb hit s buzgóbb 
egyháziasság virult e hazában, a magyar protestánsoknál 
is szokás volt a biblia mellett kegyes vallásos könyveket 
olvasni a családokban. Valamikor régen a templom és 
az iskola mellett az irodalom is ápoló dajkája volt a 
a keresztyén hitéletnek és a jó erkölcsöknek. Különösen 
a pietismus hatása alatt magyar irodalmunkban is számos 
hitbuzgalmi munka keletkezett, melyek közül népünk ma 
is nagy szeretettel olvasgatja a jó Szikszay György keresz-
tyén tanításait. 

A M. P. Irodalmi Társaság, mely a maga zajta-
lan munkásságával már is jelentékeny tényezője az egy-
házi irodalom müvelésének és népszerűsítésének, hogy 
az evangélium örök eszméit necsak a tudósok közt ter-
jeszsze, hanem a nagy közönség szélesebb rétegeiben is 
megkedveltesse: a tudomány érdekeit szolgáló folyóirata és 
monográfiái mellett, két nagy hivatású kiadvány-sorozatot in-
dított meg a szorosan vett hiterősítés és hitápolás céljára. 
Egyik a Koszorú-sorozat, mely a maga népies vallásos 
iratkáival a lelkészi és tanítói kar dicséretes támogatása 
mellett évről-évre nagyobb olvasó közönségnek örvend s a 
mult évben immár közel 50 ezer példányban volt forgalom-
ban. Másik a folyó évben megindított »Házi Kincstár«, mely-
nek az a célja, hogy főleg a műveltebb közönség köré-
ben »az evangéliumi keresztyén hitéletet szilárdítsa az 
erkölcsiséget nemesítse, a protestáns tudatot erősítse s a 
századvégi hitsorvasztó és erkölcs-lazító irodalmi termékek 
romboló hatását a Krisztusi keresztyénség nemes erőivel 
ellensúlyozza*. A mi tehát a népnek a »Koszorú«, az 
óhajt lenni a művelt családoknak a »Házi Kincstár*. E 
két kiadvány csoportjával a M. P. I. T. azokat a régi 
jó időket szeretné felújítani, mikor a protestáns családok-
ban a biblia és a keresztyén jó könyvek állandó lelki 
táplálékul szolgáltak a család tagjainak. 

Mikor a »Házi Kincstár* megindítása szóba került 
a M. P. I. T. választmányában, legtöbbünknek az volt a 
nézete, hogy" mint a »Koszorú«-ban, úgy ebben is kizá-
rólag eredeti magyar müveket kellene közrebocsátanunk. 
Ámde mikor kivitelre került a dolog, be kellett látnunk, 
hogy kizárólag eredeti szerzeményekkel ezt a sorozatot 
most még nem vagyunk képesek ellátni. Kitűnőbb egy-

házi íróink a vallásos irodalomnak ezt az ágát most még 
nem művelik, pedig a magyar író mégis csak inkább is-
merné a magyar vallásos kedély szükségeit és érzéseit is 
jobban tudná kifejezni. így lőn egyelőre az a megállapo-
dás, hogy a külföldi protestáns irodalom remekeivel in-
duljunk, de ha találkozik a »Házi Kincstár*-ba illő alkal-
mas magyar munka, annak elsőség adandó. A kiadás 
költségeit előfizetésből és »Károli-alap*-ból fedezze a Tár-
saság. Eredeti munkánk nem találkozott, s így lőn a ki-
adványsorozat első darabja dr. Miller amerikai angol 
írónak »Csendes órák« című fordított müve Szász Károly 
fordításában. 

Dr. Miller, mint a fordító előszavában olvassuk, a 
keresztyén családok olvasmányául s elmélkedése anyagául 
egész sorozatával ajándékozta meg nemcsak az angol, 
skót és amerikai, hanem az összes, különösen protestáns 
irodalmakat is, a valóban keresztyén szellemű olvasmá-
nyoknak. Művei a szívhez, értelemhez és kedélyhez egy-
aránt szólanak, s annyi szellemmel és bensőséggel, a val-
lásos és erkölcsi érzet olyan hangján, mint kevés a ke-
resztyén irodalomban. Tele vannak eszmékkel, s mester-
kéltség nélküli mély és valódi érzés szól bennök egyszerű 
s mégis fenszárnyaló hangon. Mélységével nem válik sehol 
nehézkessé, komolyságával nem lesz fárasztóvá, s nemes 
styljével nem virágossá. Krisztus valódi szerelme lengi át 
egészen s oly vonzóan, hogy az emberi szeretetet az is-
teni szeretet magaslatára emeli s azzal mintegy testvé-
riesíti. Behat a keresztyén élet szükségeinek, feladatainak 
és élményeinek minden redőjébe, s tanít a nélkül, hogy 
egy percig is untatna s bárkit is elfárasztana. Komoly 
kérdéseket nehézség nélkül, könnyeden, de mindig ala-
posan tárgyal. Könnyű olvasmány, de kellemessége mellett 
is tanulságos. A szivet melegíti, önkéntelenül is magával 
ragadja és irányozza s tapasztalásaival és az életből vett 
példával táplálékot nyújt az értelemnek; mindenekfölött 
pedig képzőleg hat az erkölcsökre és a jellemre, monda-
nunk sem kell, tiszta keresztyén irányban, egészen Krisztus 
szeretetére s irgalmasságára támaszkodva, az Istent és az 
embert nem választván el a Megváltóban. Ha a bűnről 
szól a bűnösöknek, soha sem fenyeget, nem rémít, csak 
bátorít a megtérésre s biztat a kegyelemmel. 

A fordítónak ez a találó és szép jellemzése felmenti 
az ismertetőt a »Csendes Órák* írójának további bemu-
tatásától ; ezért magának a könyvnek rövid ismertetésére 
térünk át. 

A »Csendes Órák«-at maga a szerző ekként ismer-
teti az előszavában. A miben sok keresztyén hibázik az 
isteni igazságokkal szemben: az a vallásos tantételeknek 
az életbe átvitele és alkalmazása. Ismerik és tisztelik a 
bibliát, mint Isten igéjét s őszintén igyekeznek életöket 
az ihletett szavakhoz alkalmazni, de nehezen tudják azo-
kat a mindennapi élet tényleges tapasztalataival összhang-
zásba hozni s gyakorlatilag érvényesíteni. E könyv ebben 
az irányban kiván segíteni. Célja átvinni az életbe az 
isteni tanokat s útmutatást adni azoknak hétköznapi fel-
használására s életbe léptetésére. Címe »Csendes Órák«, 



arra céloz, hogy még a legmunkásabb és legzaklatottabb 
életben is előforduló nyugodt és csendes órákat vagy 
perceket minél kellemesebbé s minél gyümölcsözőbbé 
tegye; de céloz egyszersmind arra is, hogy fejezetenként 
vagy kisebb részletekben olvasva, eszméket és érzelmeket 
ébreszszen, melyek a munkás, zajos, lázas órákban is 
keresztyén irányú épülésben tartsák fenn s kössék le a 
lélek figyelmét. 

Maga a könyv az előszókon kívül 24 fejezetből áll, 
melyek a következő címeket viselik: Csendes Órák. — 
Személyes barátság a Krisztussal. — Krisztus bennünk. 
— Csak töredék másolat. — A Te akaratod, ne az enyém. 
— Isten tartaléka a jóból. — A célt nem érés áldása. 
— Majd. — A vágy áldása. — A részvét ára és becse. 
— Hivatásunk megtalálása. — Jó szándékaink szerint 
élni. — Az élet kettős munkája. — A jó kívánság hatása. 
— Segély, pénz nélkül. — A kötelesség ideje. A vigasz-
taló szolgálata. —Napról-napra. — A vallásos élet meg-
szokása. — A nyelv hatalmi. — Otthoni társalkodás. — 
Egy ó-testamentomi arckép. — Szomorúság a keresztyén 
házban. — Leszámolás bűneinkkel. 

Elolvastuk a »Csendes Órák«-at s lelkünk gyönyör-
ködött szépséges eszméiben. Érezzük, hogy hatalmas esz-
méin szivünk lermékenyült, hitünk erősbödött s elménk 
keresztyén ismeretekkel gazdagodott. Valóban bölcs, erő-
vel teljes, buzdító könyv. Okul és épül belőle az igehir-
dető és hitoktató, mert tele van tanulságos tapasztalatok-
kal és az életből vett példákkal és bölcs reflexiókkal. 
Haszonnal forgathatja a müveit keresztyén ember, férfi 
és nő egyaránt, mert igaz keresztyén vallásosság lehel 
minden soraiból. Különösen melegen ajánljuk a felserdült 
művelt ifjúságnak, mert a benne megnyilatkozó vallás-
erkölcsi szellem rendkívül képzőleg, emelőleg és irányító-
lag hat a jellemre és az erkölcsökre. A M. P. I. T. való-
ban áldásos munkát végzett e kiváló mű lefordíttatásával 
és kiadásával. 

Magáról a fordításról, mely Szász Károly átültető 
virtuozitásáról tanúskodik, csak dicsérőleg szólhatunk. A 
Miller erőteljes, vallásos és szines irálya a magyarban 
sincs elerőtlenítve vagy megszintelenülve. Erő, kellem, 
melegség sugárzik ki ebből is. Idegenszerűség kevés helyen 
található, inkább csak egyik-másik versben, hol az angol 
tömörség helyenként kissé nehézkesen hangzik a ma-
gyarban. 

A kiállítás csinos, a nyomás tiszta, a kötés szép, 
az ár jutányos. Hiszszük, hogy e minden tekintetben derék 
könyv nagy kelendőségre jut a művelt családok körében. 
Ünnepi és alkalmi ajándékul kivánni sem lehet alkalma-
sabb vallásos könyvet, mert ez jó is, szép is olcsó is. 

V. F. 

K Ü L F Ö L D . 

Az amerikai ref. egyház 150 éves 
jubileumához. 

Az amerikai ref. egyház, az Egyesült-Államok alig 
megszámlálható sokféle vallásfelekezete közt, azt mond-
hatni, egyike a legfiatalabbaknak. Most 150 éve, hogy a 
Hollandiából bevándorolt kegyes és buzgó Schlather Mihály 
néhány lelkes emigráns társával párját ritkító küzdelmek 
után, mérhetlen fáradalmak árán megalapította Phila-
delphiában, Pennsylvaniának most már hatalmassá fejlődött 
városában az első holland-amerikai református egyházat. 
Innen datálódik az Egyesült-Államokban a ref. egyház 
élete, jóllehet bevándorlott reformátusok, ezek között külö-
nösen a németországi pfalzi tartományból valók, kiket 
XIV. Lajos kormánya örősen üldözött hitök miatt, vala-
mint csehek, már azelőtt is nagy számmal voltak letele-
pedve egyes pennsvlvániai vidékeken, azonban az organi-
kus egyházi összetartozandóság minden mélyebb átérzése 
nélkül. 

Ugyanebben az időben, midőn Schlather M. fellé-
pett, s a szabad Amerika, még akkor úgyszólván teljesen 
lakatlan pennsylvániai vidékén megalapította apostoli hév-
vel az első ref. egyházat Philadelphiában, ugyanakkor 
egy másik, a francia üldözések elől Pfalzból menekült 
prédikátor, Weisz György is e szent cél érdekében műkö-
dött, ugyancsak Pennsylvániá'nan és a mi sajátságos, bár 
érthető az akkori közlekedési és érülközési viszonyok 
gyarlósága miatt a nélkül, hogy egymásról tudtak volna. 
Weisz György 1727-ben jött Amerikába, tiszta hugenotta 
család ivadéka. Németektől colonisált területen lobogtatta 
az evangélium zászlaját, de az általa felgyújtott evan-
géliumi szövétnek fénye nagy körben, messze elvilágított. 
A helység, hol élt, ma már nem létezik, de emléke kegye-
lettel őriztetik e lángoló buzgóságú nemes férfiúnak is 
minden amerikai ref. hivő szivében. 

A tulajdonképeni alapító azonban minden kétséget 
kizárólag Schlather Mihály volt. nemcsak azért, mert a 
szent munka kezdeményezési zászlója megragadásának 
dicsősége őt illeti első sorban, hanem mert ő volt az 
éltető lelke az egész egyház-szervezkedő mozgalomnak, s 
mert ő irányította, vezette páratlan energiával, soha nem 
csüggedő akaraterővel, a mindenfelől megnyilatkozott 
áldozatkészségnek ernyedetlen ébrentartásával, bölcs belá-
tással, fáradhatlan buzgalommal az organizálás nehéz 
munkáját. Mondom, munkájának dicsősége nemcsak a 
philadelphia egyház felépítésére szorítkozik, hanem mesz-
sze túlterjed az a localis érdek határain, mert ő volt az, 
kinek apostoli munkássága következtében a ref. egyházak 
egész sorozata állván elő, ezeket az egyházakat szerves 
egészszé, egyetemes testületté forrasztotta össze, össze-
híván a pennsylvániai egyházak képviselőit, a zsinat pres-
byteri rendszer alapján, alakuló egyházmegyei gyűlésre 
Philadelphiába 1747. év szeptember 26-ra. Már ekkor a 
környékbeli hívek száma meghaladta 15,000-et s maga Schla-
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ther azt a jelentést terjeszthette a gyűlés elé, hogy négy 
városban sikerült neki most már virágzó egyházakat léte-
síteni. Ez első »coetuson», mint ők nevezék, mely pré-
dikátorok s minémű világi képviselők, s milyen számban 
lehettek jelen, ezt sem lehet tudni, egykorú jegyzetek nem 
maradtak erről, s az amerikai ref. egyháztörténelem vég-
telen kárára e kérdést teljes homály takarja. Azt sem 
tudjuk e >coetus» mit végzett, csak az nyilvánvaló előt-
tünk, hogy az összejövetel hatása nem volt áldásnélküli. 
Megindult a lelkesedés mindenfelé, s csodákat teremtett 
az egyházi életben. 

Négy év múlva Schlather felettes egyházi hatóságá-
nak, a hollandi ref. egyház konventjének, azt az örven-
detes jelentést tehette, hogy magában Pennsylvaniában 
38 egyház köré tömörültek a megtisztított vallás hívei, 
egyszersmind kéri a konventet, hogy az egyre-másra sza-
porodó egyházak számára lelkészeket exportáljon. A hol-
landusok konventje kitörő örömmel vette tudomásul a 
kedvező jelentést, új mező látszott, előttük megnyílni a 
buzgó és tevékeny munkálkodásra, s szívesen engedve a 
sürgető kérésnek, egyszersmind egyetértve a német ref. 
konventtel, egyszerre 20 ifjú ref. papot indított útnak Co-
lumbus földjére. Ez ifjú Timotheusoknak, kiknek száma 
aztán rövid időn megsokszorozódott, kulturális tekintetben 
is nagyon sokat köszönhet az akkor még gyermekkorát 
élő, durva és vad viszonyok közt levő Amerika. Mert 
ezek a reformációval behozták a keleti, értjük az európai 
műveltséget is. Iskolákat, fő- és középtanodákat állítottak, 
árvaházakat, jótékony institutiókat szerveztek, szóval ma-
gukkal hozták a keresztyén vallás nyújtotta minden áldást 
s az ennek nyomán természetszerűleg fakadó jólétet és 
boldogságot. Eredményekben bármily gazdag volt is azon-
ban Schlather működése, ö sem kerülhette ki a világ 
nagyjainak közös sorsát. Az elismerést, a dicsőség kar-
jain való fölemeltetést a meghurcolás és a rágalmaztatás 
kora váltotta fel az ő életében is. A babért, melylyel 
fejét övezték, a hálátlanság tövis koronájával cserélte fel a 
nagy és dicső tettekre mindég irigy világ. Lehet, hogy Schla-
thernek magának is része volt a holland konventtel való 
meghasonlás előidézésében, de annyi bizonyos, hogy 
1757-ben resignált Philadelphiában, s tábori lelkészséget 
vállalt egyik amerikai hadcsapatnál, természetesen akkor 
még az angol királynő szolgálatában. 

Ebben az állásában azután, hol szintén nem szűnt 
meg a közegyház javán, s Isten országa terjesztésén mun-
kálkodni, holta napjáig megmaradt, noha a munkatér itt, 
az ő magasan szárnyaló ambíciójának felette szükkörű-
nek is, kicsinynek tetszett is. Az első kerületi gyűlés az 
amerikai reform, egyetemes egyház kebelében 1793-ban 
ápril 27-én lett összehíva és meg is tartva a protestan-
tismusnak mind maiglan erős és Ősi fészkében Lancaster-
ben. Már akkor 178 gyülekezet körében 45—50,000 hivő 
vallotta magát a ref. egyház tagjának. így lett a kicsiny 
mustármagból terebélyes fa, melynek árnyékában ma a 
híveknek százezrekre menő serege talál nyugalmat, üdvöt 
és boldogságot. Ez az egyház, melynek szent falai a mos-

tani napokban Isten kegyelmét dicsőítő, az Ő jóságát ma-
gasztaló zsoltárok és igék hangjait verik vissza, vett fel 
bennünket is, ide kiszakadt magyar reformátusokat az ő 
Ölelő karjaiba * Méltó hát, hogy örömükben osztozzunk, 
jubileumi ünnepségökből kivegyük a részünket, az áldott 
emlékű alapítók hantjaihoz az elismerés hervadatlan ko-
szorúját letegyük. 

Emlékezzünk meg arról, hogy az amerikai reform, 
egyetemes egyház ez őszön ünnepli fennállásának 150 éves 
évfordulóját! 

Harsányi Sándor, 
evang. ref. missziói lelkész. 

IRODALOM. 
** Gileád Balzsama. Imádságok református keresz-

tyének számára, írta Tóth József nagyváradi segédlelkész. 
Nagyvárad, 1897. Láng József nyomása, 155 lap (kis 
nyolcadrétben), ára fűzve 1 frt, kötve 1 frt 50 kr., dísz-
kötésben 2 frt. Megrendelhető a szerzőnél és Láng József 
nyomdatulajdonosnál Nagy-Váradon. — Magán imakönyv 
irodalmunknak aránylag elég termékeny mezején tisztes 
hely illeti meg a volt nagyváradi segéd-, most kőrös-
ladányi rendes lelkész, Tóth József imádságos könyvét. 
Szerkezete, irálya, eszmeköre, inkább a müveit osztály, 
mint a nép imakönyvei közé sorozza. Szerzője, az éb-
resztő* című néplap ismert szerkesztője, nem tehetség-
telen, könnyű tollú, poétikus lelkületű fiatal ember, ki a 

* Ezt az érdekes cikket a következő levél kiséretében 
Clevelandból vettük: »Az amerikai ref. egyház, mely az ottani 
magyar reformátusoknak is támogatója, ez őszön ünnepli fennállá-
sának t50 éves jubileumát. Egyházmegyei és egyházkerületi gyűlé-
sek a hála és öröm megnyilatkozásainak hangjaival vannak tele. 
Gyülekezetek separáltan és közös erővel nagyszabású ünnepségeket 
rendeznek ez epochalis évforduló elérkezte alkalmával. Részt vesz-
nek a közörömben még a hozzánk nem tartozó, illetve más 
árnyalatú prot. vallás felekezetek is. A magyar ref. egyház egyete-
mének időszaki főtestülete maradhat-e tétlen, szótalanul ily köz-
lelkesedést, az egész világ prot. népét örömmel átható jelentőség-
teljes esemény feltünténél? A magyar ref. egyház véghetlen sokat 
köszönhet az amerikai testvéregyháznak, mely oly páratlan áldozat-
készséggel karolja fel ide vetődött szegény véreink ügyét, áldozva 
azok lelki szükségeinek érdekeire, egyházaik istápolására évenként 
3000 dollárt! Méltó, hogy érte egyszer néhány sorban köszönetet 
mondjunk, most mikor oly megható alkalom is van rá. Nemes és 
szép dolgot cselekednék főt. Konventünk, ha akár gyűléséből, akár 
az elnökség saját iniciativájából kifolyólag üdvözlő iratot küldene 
az itteni ref. egyház főhatóságának. Lehetne azt akár a mi fen-
tartó hatóságunkhoz, az ú. n. Board of Home Missionhos, akár 
pedig a konventi elnökséghez juttatni. Mindkettőnek elnöke, kinek, 
egyszersmind pontos címe ez: Rev. John A. Peters, D. D., prof, 
theol. 

U. S. of Amerika Tiffin. O. 
Ő hozzá vélném legalkalmasabbnak küldeni az angol vagy 

latin nyelven fogalmazandó üdvözlő iratot®. 
Eddig a levél. A fölvetelt indítványt részünkről is melegen ajánl-

juk a konventi elnökség figyelmébe. Az amerikai ref. egyház, mely oly 
példás áldozatkészséggel támogatja Amerikába kiszakadt honfitár-
sainkat és hitfeleinket, a mostani jubiláris alkalomból megérdemli 
ezt a figyelmet a hazai ref. közegyház részéről. Szerk. 



>Gileád Balzsamáéban 13 köznapi, (reggeli és esteli). 
28 alkalmi és 17 ünnepi és vasárnapi imádságot bocsá-
tott közre. Az imádságok is poétikus hajlamú, lendületes 
irályú íróra vallanak, ki ha úgy van disponálva, zengzetes 
versre is pendül s kötött formában dicsőíti az Urat. S 
ebben a poétikus lendületben és zengzetes nyelvezetben 
áll könyvének az erősebb oldala. Imáiban van szerkezeti 
kerekdedség, szépen csiszolt forma s bizonyos művészies 
érzék és műveltebb ízlés. Imái, úgy a prózaiak, mint a 
versesek, könnyeden folynak, kellemesen zengenek, itt-ott 
ritmusosan csengenek. A Gileád Balzsama tehát a formás, 
a tetszetős, a szónokias, a szóvirágos imádságot kultiválja. 
S ez ellen nem is teszünk elvi kifogást, mert ha a forma 
szépségéhez megfelelő tartalom is járul:: a művészies 
imádság nemcsak szép és tetszetős, de erőteljes, hatá-
sos és építő is szokott lenni. Ámde nincs nehezebb 
dolog a világon, mint alakilag szép, tartalmilag jó imád-
ságot írni. Ezt a kettős célt Tóthnak sem sikerült elérni. 
Imáinak szép bibliás frazeológiájával és zsoltáros szóla-
maival nem tud lépést tartani a tartalom belső ereje és 
gazdagsága. A kenetesség az imáknak inkább csak a tes-
tén, mint a lelkén van meg. A tetszetős külalakkal nem 
mindig párosul a tartalom ereje, az áhítat melegsége, a 
a kegyesség bensősége s a hit buzgósága. Elég szép a 
szava, de nem elég buzgó a szive; bibliás a nyelve, de 
nem elég bibliás a lelke. Imádságai kellemesen hangzanak 
fülnek, de nem hatolnak be a lélek mélyére. Hiányzik 
belőlök az >életnek ama vize«, mely táplálja a lelket az 
örök életre. Nincsen bennök elég sem a szív töredelmes-
ségéből, sem a keresztyén hit fiúsági bizalmából. Szerzője 
poétikus lélek, de nem valódi imádságos lélek; inkább 
olyan modern >Schöngeist«, kinek már hatalmában van 
az Isten igéjének szép terminológiája, de a lelkét még 
nem hatotta át az Isten igéjének hatalmas ereje. A mily 
gyakorta és szépen magasztalja a mindenség hatalmas 
Urát, oly ritka és színtelen a megváltó és bűnbocsátó, 
az újjászülő és megszentelő mennyei Atya dicsőítése. Val-
lásos tudatából hiányzik tehát az az evangéliumi keresz-
tyén tartalom, az a lélektermékenyítő eszmei gazdagság, 
az az életmegtartó hiterő, mely a nagy imádkozókat jel-
lemzi. — rA részletekről itt csak annyit jegyzünk meg, 
hogy alkalmi imádságai jobbak, mint a hétköznapiak s 
legtöbb erő és vallásos melegség, mert legtöbb evangé-
liumi íz és só van az ünnepi és vasárnapi imádságokban; 
továbbá azt, hogy a prózában írott imádságok egészben 
véve jobbak, mint a versesek, melyekben talán a kötött 
alak miatt, még feltűnőbb a hit soványsága és vékonyabb 
a buzgóság ere, mint a prózaiakban. — Mindent össze-
fogva, a Gileád Balzsama, ha nem is kitűnő, de jóravaló 
imakönyv, mely megérdemli, hogy híveink között ajánljuk 
és terjeszszük. Szerzője pedig, mint fiatal ember, elisme-
résre méltó munkát végzett, s ha keresztyén hite mélyül, 
erősödik, gazdagodik: a Gileád Balzsamánál még különb 
áhítatossági művek előállítására is képes lesz. — A könyv 
ára, a terjedelemhez képest, kissé magas, kiállítása elég 
csinos. 

** Magyar Könyvtár címmel nagy irodalmi vál-
lalat indult meg Radó Antal szerkesztésében és Wodianer 
F. és Fiai, a régi Lampel Róbert kiadásában, mely cég 
nem egyszer adta már bizonyságát annak, hogy úgy az 
irodalom igényeit, mint a gyakorlati élet szükségleteit 
helyes érzékkel tudja felismerni és kielégíteni. Az új vál-
lalat címében benne van egész programmja. Könyvtárt 
akar összeállítani irodalmunk régi és új jeleseinek müvei-
ből, a melyet a külföldi klasszikusok és modern írók 
munkáinak nagyrészt külön e vállalat számára készült 
elsőrangú fordításai tesznek teljessé. Szépirodalmi műve-
ken kívül ki fog terjedni a Magyar Könyvtár irodalomtör-
téneti, történeti, aesthetikai és egyéb ismeretterjesztő 
munkákra s különös figyelmet fog fordítani az iskolák 
szükségleteire is, hogy lehetővé tegye az ifjúságnak azt, 
hogy könnyű szerrel nagy olvasottságra tegyen szert magyar 
nyelven. A Magyar Könyvtár 4—5 íves füzetekben jelenik 
meg, famentes, nem sárguló, erős papíron, jól olvasható 
nyomással. Égy-egv füzetnek ára csak 15 kr. Csaknem 
minden füzet gondos irodalomtörténeti bevezetéssel van 
ellátva. A hozzánk beküldött füzetek a következők: 1. Katona 
Bánk bán. Bevezetéssel ellátta Beöthy Zsolt. 2. Berzsenyi 
Válogatott Ódái. Életrajzi bevezetéssel. 3. Coppée. A ková-
csok sztrájkja és egyéb elbeszélő költemények. Ford. 
Radó Antal. 4. Kisfaludy K. A kérők. Bevezetéssel ellátta 
Beöthy Zsolt. 5. De Amicís. A bor. Ford. Tóth Béla. 
6. Zrínyi Szigeti veszedelem. 7. Csokonai, Dorottya. A 
füzetek minden hazai könyvkereskedésben megszerezhetők. 
A vállalatra előfizetéseket is elfogad a kiadó cég Lampel 
Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyv-
kereskedése Budapesten, Andrássy-út 21. sz., még pedig 
egész évre (24 füzet) 3 frt 60 kr. fél évre (12 füzet) 
1 frt 80 kr., negyedévre (6 füzet.) 90 kr. Az előfizetőknek 
a füzeteket bérmentve küldik. 

** A Szalay-Baróti-féle »Magyar Nemzet Törté-
netéből* most jelent meg a hetvenkettedik füzet, mely 
igen érdekes ál pillantást nyújt mindazon reformokról, 
melyeket Mária Terézia létesített Magyarországon, melyek 
egy része üdvös, más része káros volt hazánkra nézve. 
Jelen füzet külön mümellékletképen Mária Teréziának 
Meytens Márton festménye után készült arcképe. A szöveg 
között következő illusztrációk, vannak alkalmazva: A Mária 
Terézia-féle urbárum első lapja, Fiume, Van Swieten 
Gellért, Barkóczy Ferenc esztergomi érsek. A »Ratio 
Educationis« bevezető sorai. A »Ratio Educationis« élet-
beléptetése, s az egyetem Budára helyezése emlékére vert 
érem Poniatovszky Szaniszló, Lengyelország utolsó királya, 
Lengyelország felosztása, II. Katalin cárnő, Eszterházy 
Ferenc gróf kancellár, Niczky Kristóf gróf. Az egyetem 
ünnepélyes megnyitása Budán 1780. június 25-én, Mária 
Terézia aláírása. A derék mű a Wodianer-cég kiadása. 

** Petőfi-album. A Petőfi-Társaság elhatározta, 
hogy a jövő év elején fényes kiállítású PetÖft-album-ot 
bocsát közre a nagy költő életére vonatkozó közlemények-
kel és illusztrációkkal. Minthogy a közönség közt még 
mindig lehetnek olyanok, a kik Petőfitől kiadatlan kéz-
iratokat, leveleket és más emléktárgyakat őriznek: a Petőfi-
Társaság bizalomteljes tisztelettel kéri ezeket, hogy a 
náluk levő ereklyéket az albumban való bemutatás céljá-
ból a Petőfi-Társaságnak átengedni szíveskedjenek. A 
tárgyak, lehetőleg rövid idő alatt, a társaság titkári hiva-



talába Szana Tamáshoz (Bástya-utca 11. sz.) küldendők, 
a mely azok gondos megőrzéséről és köszönettel való 
visszaküldéséről gondoskodik. 

** Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Irta 
Benkó Imre. Szilágyi Sándor előszavával. Nagy-Kőrös, 
1897. Ottinger Ede nyomása. 184 lap, ára 80 kr. Kap-
ható szerzőnél. — Ebben a kis monográfiában Benkó Imre 
nagykőrösi ref. fogimn. tanár becses adalékokat szolgál-
tat egyrészt az Arany-irodalomhoz, mely újabban örven-
detes emelkedésnek indult; másrészt a nagykőrösi gimná-
zium és tanárok történetéhez s ez által a protestáns 
tanügy múltjához. Arany János nagykőrösi életének, tanári 
és irodalmi működésének s annak a kedélyes társas élet-
nek érdekes rajza olvasható e munkában, mely az ötve-
nes években híressé tette Nagy-Kőröst és iskoláját. 1851-től 
1860-ig, míg Arany ott tanárkodott, Nagy-Kőrös városa 
bizonyos tekintetben központja volt a magyar irodalom-
nak. Tompa, Gyulai, b. Kemény, Csengery stb. gyakran 
ellátogattak Aranyhoz, kinek társaságában akkor Szász 
Károly, Szilágyi Sándor, Salamon Ferenc, Mentovich 
Ferenc stb. tanárkodtak Nagy-Kőrösön. Szerző ennek a 
kilenc esztendőnek pontosan elmondja úgy külső és hiva-
talos történetét, mint azt a rendkívül érdekes irodalmi és 
kedélyes társas életet, melyet Arany és társai folytattak. 
Különösen érdekesek s nagyrészt újak az Aranyra vonat-
kozó társas életi apróságok, a napi tréfák, élcelődések és 
versek, melyeket szerző gondosan összegyűjtött. Itt olvas-
ható pl. Aranynak »Disznótor« című humoros költeménye, 
melyet a Szilágyi Sándor malacára írt; az az eredeti 
»Névnapi köszöntő«, melyet csoportrímes versben Mento-
vichnak Arany és Szász Károly akként készítettek, hogy 
a két felső sort mindig Arany, a két alsót Szász Károly 
írta. A könyv második felében szép jellemzés olvasható 
Arany tanári működéséről, példás rendtartásáról, vonzó 
előadásáról, kitűnő tanítási modoráról s tanítványainak 
iránta való ragaszkodásáról. E könyv kiadásával hasznos 
szolgálatot tett Benkó az irodalomtörténetnek s különösen 
az Arany-irodalomnak, mely még mindig várja az Arany 
életíróját. A könyv tiszta jövedelmének fele része a nagy-
kőrösi Arany-szobor alap javára fordíttatik. Melegen ajánl-
juk nemcsak az irodalomkedvelők, de minden művelt 
magyar ember pártoló figyelmébe. 

E G Y H Á Z . 

Amerikai magyar református egyházaink és 
hitfeleink szépen haladnak a szervezkedés és erősödés 
útján előre. A rájok felügyelő missziói bizottság október 
5-én tartotta negyedévi gyűlését Pittsburgban, a melyen 
a magyarokra nézve a következő fontos határozatok 
hozattak. 

1. »Őrálló« című lapjok, melyet Kalassay Sándor 
bridgeporti lelkész szerkeszt s a melynek megjelent pél-
dányait, Bev. A. G. Whitner mutatta be a gyűlésnek, ked-
vező hatást tett s valódi örömet keltett, mint a haladásnak 

egyik jele s mint nagyfontosságú dolognak a további 
pártolása határoztatott el. 

2. A trentoni és mount-carmeli lelkészi állások betöl-
tése ügyében a már jelzett értekezletnek határozatát 
elfogadta a bizottság s Csánfordy Ferenc és Kuthy Zsolt 
meghívását helyben hagyta s részükre az útiköltséget 
kiutalványozta. 

3. A chicagói cseh misszionárius, C. V. Molnár, 
megbízatott, hogy South Chicago magyarországi szárma-
zású tót ajkú ref. lakosait is ellássa addig, a míg a bizott-
ság képes lesz magyar misszionáriust küldeni South 
Chicagóba. 

4. Tárgyaltatott az önálló magyar egyházmegye 
(Hungárián classis) ügye s kedvező véleményre talált; de 
mivel e dologban az illetékes egyházmegyéknek is van 
beleszólása, az ügynek végleges elintézése a januári gyűlésre 
halasztatott. E tárgygyal összeköttetésben a »Bef. Churh 
Messenger* (az amerikai ref. egyház hivatalos lapja) 
nagyon szépen emlékezik meg a magyar misszióról, egy 
szerkesztői megjegyzésben ugyanis azt mondja; »Nagy öröm 
segíteni azokat, a kik segítik magukat!« Helyesen mondja 
erre az »Őrálló« : Igyekezzünk megérdemelni ezt a dicséretet. 

Mi pedig, a kik innen a távolból szemléljük a dol-
gokat, úgy látjuk, hogy Amerikába szakadt hitfeleink egy 
Ferenczy, Harsányi, Kalassay s a többi misszionáriusok 
buzgó és tapintatos vezetése alatt híven és diadalmasan 
harcolják a nemes harcot, melyet Krisztus az ő igaz köve-
tőitől mindenütt megkíván. 

A hegyaljai egyházmegye kettéválása. A tiszai 
ág. evang. egyházkerület egyik régi egyházmegyéje, a 
hegyaljai egyházmegye, mely 155 év óta áll fönn, a mult 
évben az adminisztráció könnyítése végett kimondotta, 
hogy ketté óhajt válni. Határozatát előbb az egyházkerület, 
majd az egyetemes konvent is jóváhagyta. Most a hegy-
aljai egyházmegye Miskolcon közgyűlést tartott, hogy 
kettéválása előtt a szükséges személyi változásokat, pénz-
tárt, levéltárt és a közigazgatás egyéb ágait illetőleg 
megtegye a szükséges intézkedéseket. A régi egyházmegyé-
ből január elsejétől fogva kettő lesz, úgymint á hegyaljai 
és a tiszavidéki. Az előbbihez tartozik: Miskolc, S.-Arnót, 
Diósgyőr, Sajó-Karap, Fancsal, Szántó, Hernád-Vécse, 
Stoósz, Bánk, Kemence, Csanálos és Tállya egyházak, a 
borsod-hevesi, jászkun-szolnoki és borsod-gömöri misszió 
körök; az utóbbihoz: Tokaj, S.-A.-Ujhely. Pazdics, Sókut, 
Mernyik, Klazdány, Uj-Klenóc, Kölese, Nagybánya, Nagy-
Károly, Nyíregyháza, Debrecen, Nagyvárad egyházközségek, 
továbbá az ungvári, a munkácsi, a máramarosszigeti, a 
nyiregyházvidéki, debrecenvidéki, nagy váradvidéki és sarkadi 
misszió-körök. 

A nagykanizsai ev. ref. missziói egyház októ-
ber 31-én tíz éves fennállásának megünneplésére hálaadó 
isteni tiszteletet tartott, a melyen Körmendy Sándor egy-
házkerületi főjegyző is részt vett s szép egyházi beszéd-
ben fejtegette a protestantizmus feladatait, majd a híve-
ket összetartásra, áldozatkészségre buzdította. Seregély 
Dezső m. lelkész az egyház történetét írta meg és olvasta 



fel, melyből kiviláglik, hogy az idegen felekezetek és nem-
zetiségek közé ékelt kis gyülekezet mily fontos missziót 
teljesít s nagy küzdelmei között is folyvást erősödik. Az 
egyháznak ma már csinosan épített imaház és lelkészlak 
áll rendelkezésére. Tíz év leforgása alatt az egyházban 
kereszteltetett 78, házasságot kötött 32 pár, meghalt 63, 
áttért 22, kitért 11, konfirmáltatott 20 személy. Az egy-
háztagok áldozatkészségét a folyó év is fényesen doku-
mentálja, a mennyiben Karczag Béla 500 frt, Karczag 
István 200 frt, Darvas Jánosné, Körmendy Júlia 20 frtos 
alapítványokat tettek. Misics Árpádné szül. Gámán Ilona 
és Staáb Józsefné értékes úrasztali kendőket ajándékoz-
tak. A felolvasás, midőn az egyházi felsőbbségek jóindu-
latát meleg vonásokkal ecsetelte, kegyeletesen emlékezett 
meg az egyház alakulásánál érdemeket szerzett férfiakról, 
nevezetesen Cseresnyés Sándor táblai tanácselnökről, 
Karczag Béla és Körmendy Sándor urakról. Az ünnepély 
alkalmából Antal Gábor, dunántúli püspököt táviratban 
üdvözölte az egyháztanács. 

Az ízlésesen renovált debreceni ref. nagytem-
plomot f. hó 14-én adták át ismét a. használatnak. Ez 
alkalommal az szorongásig megtelt minden rendű és rangú 
hivőkkel, kiknek élén látható volt Kiss Áron püspök és 
Simonffy Imre polgármester, az egyház főgondnoka. Az 
új kántor, Nagy András kellemesen csengő hangja végig 
zengett a megújult templomban s nyomán fölzúgott a 
hívők ajkán a 37-ik dicséret. A szónoklatot Dicsöfi József 
tartotta XLII. Zsolt. 3. verse alapján, egyikét mondván 
azoknak a mélységes hittel, erővel és tudománynyal teli 
beszédeknek, minőket tőle a kálvinista Róma megszor-
ított. (J). 

I S K O L A . 

A debreceni tanári kör f. hó 13-án tartotta tiszt-
újító gyűlését, melyen a volt tisztikart egyhangúlag újra 
megválasztotta. Elnök Bóczi Imre, titkár Kardos Albert, 
alelnök Cserhalmi József pénztárnok Harmat Gergely. 
Mivel az orsz. tanáregyesület jövő évi közgyűlését Deb-
recenben tartja meg, e gyűlés előkészítésére a kör már 
most választott kebeléből egy bizottságot, mely a tiszti-
karon kívül áll Fazekas Sándor, Sinka Sándor és dr. Szánthó 
Sámuel bizottsági tagokból. A gyűlésen még Kardos Albert 
tartott érdekes felolvasást a tanárok szolgálati viszonyai-
ról. (J.). 

A tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület 
f. évi december hó 29-én tartja meg közgyűlését Debre-
cenben. E közgyűlés dönt az egyesület jövendő sorsa felett. 
Ha a jelek nem csalnak, úgy bizton remélhetjük, hogy 
az egyesület újra éled és szélesebb alapokon még nagyobb 
tevékenységgel és hatással fogja folytatni működését, mint 
eddig. A központi választmány felhívást intéz a tiszántúli 
ev. ref. középiskolák összes tanáraihoz s az ügy fontos-
ságát tekintve valamennyiüket meghívja a gyűlésre. Ugyan-

csak összeállította már a gyűlés fölöttébb érdekes tárgy-
sorozatát is, melyet a fölhívással együtt kinyomatva rövid 
idő alatt szétküldöz. Méltó érdeklődéssel várjuk az ered-
ményt. (J.) 

EGYESÜLET. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság leg-

közelebbi választmányi ülésén a szokásos folyó ügyek 
mellett fontos irodalmi kérdések kerülnek szőnyegre. Meg 
kell állapítani, minő művek kerüljenek kiadásra az 1898-dik 
évben. Mi jöjjön a monográfiák sorozatában, mely az 
idén a Zsilinszky M.-féle vallásügyi tárgyalások 4-dik 
kötetét bocsátotta ki. Mit adjunk ki a Házi Kincstár soro-
zatában, mely a dr. Miller-Szász Károly-féle Csendes Órák 
által egyszerre nagy népszerűségre és kelendőségre emelke-
dett. Mikből álljon a jövő évi Koszorú sorozat, mely iránt 
papságunk és tanítóink buzgolkodásából országszerte élénk 
az érdeklődés és kereslet. Még ezeknél is fontosabb a 
»Bibliai Lexikon^ kérdése, melyben az előmunkálatok 
annyira haladtak, hogy elkészült a vállalat prospectusa, 
kijelöltettek a mű szerkesztője és munkatársai, elkészültek 
a mutatványrészletek, valamint a :költségvetés is. Egy 
jó Bibliai Lexikon készíttetésével és kiadásával rendkívüli 
szolgálatot tenne a Társaság nemcsak az elhanyagolt bib-
liai irodalomnak, hanem első sorban a biblia-magyarázó 
papságnak és a biblia-olvasó közönségnek, mely a biblia 
helyes értelmezéséhez még mindig sajnosan nélkülözi a 
szükséges kalauzt. A Társaság december első felében 
tartja azt a választmányi ülését, melyben e fontos ügyek 
eldöntésre kerülnek. Megjegyezzük azonban, hogy mind-
eme szép tervek csak akkor indíthatók és valósíthatók 
meg sikeresen, ha a Társaság tagjai mindannyian meg-
teszik kötelességeiket s első sorban, ha pontosan befize-
tik tagdíjaiitat és letörlesztik hátralékukat. E nélkül a Tár-
saság a legjobb akarat mellett sem emelkedhetik virágzásra. 
Már pedig, ha valamikor, bizonyára most -a legnagyobb 
szükségünk van arra, hogy a hazai protestantizmust iroda-
lmilag is erősítsük. 

A Nagypénteki Ref. Társaság a közelebbi napok-
ban nyújtotta be kérvényét a székes-főváros tanácsához, 
a melyben 15.000 forintnyi építési segélyt kér. A Társa-
ság női és férfi választmányának elnöksége testületileg 
tisztelegve a . főpolgármesternél és polgármesternél, külön 
is kérte fővárosunk e két kiváló. vezetőjének támogatását. 
Mindkét helyen jó szívvel és azzal a határozott biztatással 
találkozott a Társaság, hogy, ha a jövő évre, a melynek 
költségvetése már úgy szólván egészen elkészült, nem is, 
de az 1899-ik évre a kért segélyt minden valószínűség 
szerint meg fogja kapni; erre nézve őszinte és határozott 
Ígéretben nyerte meg a vezetők jóindulatát. Adja Isten, 
hogy ez a szép reménység megvalósuljon s hogy az oly 
szépen fejlődő Társaság munkáját mihamarább elkezdhesse, 
mert a rendőrség szomorú statisztikája szerint állandóan 
mintegy 300 gyermek sínylődik az ő börtöneiben. Szűk-



séges egy ilyen Társaságnak támogatása a főváros részé-
ről is, mert a mint mindkét polgármester hangoztatta is, 
ha a nehéz kérdést, az elzüllött gyermekek nevelésének 
kérdését, a Társadalom meg nem oldja, a hivatalos testü-
leteknek kell e feladat teljesítésére is vállalkoznia, a mi 
pedig e téren sohasem oly eredményes, mint a társadalom 
munkája. Annyit jegyzünk még meg, hogy a Nagypénteki 
Ref. Társaság vagyona, összes értékben, immár néhány 
száz forint híján 50,000 forint. 

A Csokonai-kör Debrecenben kegyeletesen ápolja 
a jeles költő emlékét. Most is halála napján f. hó 17-én, 
koszorút helyezett sírjára, este pedig ünnepélyes ülést 
tartott, melyen, mint minden évben, úgy ez alkalommal 
is megjelent Debrecen közönségének szine-java. A kör 
nagyérdemű elnöke Széli Farkas kir. táblai tanácselnök 
lendületes és eszméitető megnyitó beszédet tartott, mely 
után a műsorozat főpontja Dicsöfi József ref. lelkész 
felolvasása következett Csokonai vallásosságáról. Az ékes 
szavú prédikátor megkapóan fejtegette a költő műveiben 
nyilatkozó erős vallásos érzelmeket, melyek egyúttal fényt 
veinek a nevelőre, a debreceni alma materre is. (J). 

GYÁSZ ROVAT. 

f Dabasi Papp Sámuel, a balmazújvárosi ev. ref. 
magyar egyház nyugalomba vonult agg lelkésze e hó 11 én 
Hajdu-Szoboszlón hirtelen meghalt 86 éves korában. 
Majdnem két emberöltőn át hirdette Isten igéjét maga 
előtt és mellett új nemzedéket látván felnőni. Balmaz-
újvároson temették el az ő kedves hívei közé. Papp 
Lajos hajdúmegyei árvaszéki ülnök atyját gyászolja a 
megboldogultban. (J.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Lelkészválasztás. Zih Sándor berettyó-újfalui ev. 

reform, segédlelkészt, ki a kis-kún-halasi főgimnáziumnak, 
majd a debreceni theologiai akadémiának volt jeles nö-
vendéke, a tépei ref. egyház 55 szavazattöbbséggel lel-
készévé választotta. 

* A reformátusság fogyása Magyarországon 
évről-évre szembetűnőbb. 1790-ben a protestáns követek 
még azt írhatták: »Azt. sem lehet megengedni, hogy a 
nemesség nagyobb része róm. kath, volna; a népről pedig 
bizonyos, hogy nagyobb része evangélikus annak, mint 
római katholikus*. — Az 1869-iki statisztika azonban 
már 45,68% római katholikust és 23'36% protestánst 
mutat a haza lakosaiból, pedig Erdélyt is beszámítja, a 
mi reánk a róm. katholikusokkal szemben csak előnyös 
lehetett. 1880-ban a róm. katholikusok és protestánsok 
arányszáma 47 22%: 23-21% ; 1890-ben 47-84%: 22-83%. 

Még tisztábban látható a fogyás, ha a felekezetek gyara-
podási %-át veszszük tekintetbe. 1869—80-ig az össz-
lakosság gyarapodási aránya 014%- Ezzel szemben a 
kath. lakosság gyarapodott 0'42%-kal, az ág. ev. lakos-
ság 0*09%-kai, az ev. ref. lakosság 0'03%-kal; 1880— 
1890 közt az általános gyarapodási % l"02°/0, a mivel 
szemben a katholikusok 1 l7J/0-ot, az ág. evangélikusok 
0-66°/ 0-ot, az ev. reformátusok 0'94%-ot tudnak felmu-
tatni. — De legfeltűnőbb a reformátusság számbeli fogyása 
az új egyházpolitikai törvények óta, a mennyiben mind a 
felekezetnélküliség révén, mind különösen a vegyesházas-
sági egyezség útján a statisztikának hónapról-hónapra ki-
mutatható adatai szerint a reformátusság veszít a legtöb-
bet. A pusztulás okai most már nyilvánvalók. Egyik 
erkölcsi, mely az ismeretes egy-gyermek-rendszer bűne 
által évtizedek óta tizedeli a reformátusok sorait Tolná-
ban, Baranyában, Bácsban s a velők szomszédos te-
rületeken. Ez statisztikailag igazolt szomorú tény, me-
lyet nem lehet megdönteni. Másik az a vallási lazu-
lás, melyet legújabb időig sokan akartak hol palástolni, 
hol szépíteni, de a melyet a vegyesházasságok és 
a felekezetnélküliség statisztikája szintén kérlelhetlenül 
feltárt ama kettős tényben, hogy mind az egyességek, 
mind a felekezetnélküliség révén folytonosan a reformá-
tusság veszít a legtöbbet. És oh csudálatos rövidlátás, 
mégis vannak jámbor halandók, kik nemcsak azt hirde-
tik, hogy nincs semmi baj, hogy »mindenek ékesen és 
szép rendben* vannak az eklézsiában, hanem még heves 
szócsatában lehurrogják, lapjaikban ócsárolják azokat, a 
kik nem akarják összedugott kézzel nézni Sionunk rom-
lását, hanem munkához látnak, gyógyítás után néznek 
s az erkölcsi és vallási bajok megszüntetésére törekesz-
nek; gyermékeink gondosabb vallási és erkölcsi nevelé-
sét sürgetik, ifjaink erkölcsi nemesítését munkálják, csa-
ládjaink rechristianisalását intensivebb lelkigondozás és 
valláserkölcsi eszméltetés útján javasolják stb. stb. Hát 
kell-e ennél a szomorú statisztikánál erősebb, meggyőzőbb 
bizonyíték arra, hogy fogyatékos, álmos egyházi életünket 
fel kell rázni lethargiájából, hogy megújulásra van szük-
ségünk az egész vonalon. 

* Misszió iskolákat egymásután állítanak fel egy 
idő óta Hollandiában. Azaz olyan iskolákat, a melyekben 
a misszió történetét adják elő. Middeldurgban tették e 
téren az első kísérletet. Miután ez bevált, sok helyen köve-
tik a példát. Pál apostolnak missziói utazásait adják az 
apostolok cselekedetének nyomán és más hírnevesebb hit-
térítők életét is ismertetik. Kétségkívül, ily módon sike-
resen lehet a jövő nemzedékében a hitterjesztés iránt való 
érdeklődést fölébreszteni. (Cs.) 

* Pálinkamérós ós a tanítók. Mint a » Deutsche 
Lehrerzeitung* írja, a mult évtől kezdve Oroszországban szép 
csendesen behozták a pálinka monopoliumot. Úgy, hogy 
ott snapszot csak az államtól, az állam megbízottjaitól 
szabad venni. S mint a nevezett lap írja, a tanítók egész 
vidékeken odahagyták helyüket, pálinkamérésért törik 
magukat, mert mint elárusítók jóval több fizetést húznak 
annál, mint a mennyit tanító korukban kaptak. (Cs.) 

BORNYÁNBZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
SzerkcsjsIÍÍNfg;: 

IX. keriilet, Erkel-utca 3. szám, hová a kéz i ra tok 
e imzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszhi/ Vilitor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöfiz. és hi rdet , d í jak in tézendök. 

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

Kiadja : 
I I O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 

Előfizetési ára : 
Fé lév re : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára !£() kr. 

Hit által, ingyen kegyelemből. 
Felolvastatott az f897. évi okt. 3i-én tartott reformációi emlék-

ünnepen. 

Nem tudom valóban megtörtént-e, vagy csak 
a nép humora adomaként csinálta; de nagyon 
találó az a kis elbeszélés, a melyet nem rég 
dr. Zimmermann Pál bécsi ág. h. ev. lelkész egyik 
reformáció-ünnepi beszédében (»Mit köszönünk 
a reformációnak?«) olvastam. 

Mikor V. Károly császár 1530-ban — úgy-
mond — az ágosta birodalmi gyűlésen megle-
hetős kellemetlen hangulatban ,volt, néhány, állí-
tólag kóborló színjátszó azt a kegyet kérte, hogy 
a császári felség előtt ebéd után egy comedia 
muta-t, néma játékot adhasson elő. Ebben a j a— 
tékban egy lefátyolozott egyén lép fel, egy köteg 
görbe vesszőt hajít a földre és eltávozik. Utána 
tudósok jönnek s azon fáradoznak, hogy a vesz-
szőket kiegyenesítsék s szépen egymás mellé 
rakják; minthogy azonban ez sehogy sem sike-
rül, fejcsóválva és bosszankodva távoznak. Erre 
egy szerzetes jelenik meg; látja a zavart s a 
fát meggyújta. Ekkor a néma játékban egy csá-
szárnak öltözött másik alak ugrik ocla, kardjával 
az égő csómora üt, hogy a tüzet eloltsa; de a 
tűz ez által még csak jobban éled s magasabbra 
csap. Majd a pápa siet oda s a két ott álló 
eclény közül az egyiket felkapva, annak tartal-
mát a tűzre önti. De sietségében ós félelmében 
nem az igazit, hanem a vizes korsó helyett az 
olajost kapta volt fel, a mire a lángok még job-
ban fellobognak s mindenki fejét vesztve ijedten 
menekül. 

Eddig a néma játék s benne a legrövidebbre 
fogva, a jegjellemzőbb vonásokban feltüntetve a 
a reformáció első története. A wittenbergi szer-
zetes tűzcsóvája felgyújtja a megkorhadt világot, 
felmelegíti a fásult sziveket, lángra lobbantja a 
hideg elméket, felégeti az iskolás theologia »görbe 
vesszőita és megvilágítja azt a régi, de elfelej-

tett s járhatat lanná tett egyenes utat, a mely a 
mennybe vezet. Es ezt a tüzet semmiféle ellen-
ségeskedés sem tudja eloltani. Csak még hatal-
masabban lobog az fel, ha akár fegyver üt rá 
sziporkázó zsarátjára, akár mártyrok vérébe 
akarja belefojtani égrecsapó lángjait az inquisitio, 
akár pedig a sötétség ós szolgaság daemonai 
törekesznek kifújni. Veszedelemnek csak abban 
az egyetlen esetben van kitéve, mikor a csen-
des elaltatási szándók, vagy a közönyösség kezdi 
rá terítgetni szürke hamuját. 

A némajáték színészei a történetet csak addig 
látták, a mikor a szerzetes által meggyújtott tűz 
lángjai mind erősebben csaptak fel s mindenki 
a fejét vesztette e ret tenetes jelenségre ; de azt 
már nem látták meg, hogy ez a tűz elégette 
ugyan »a fát, szénát, pozdorját«, de kiválasz-
totta »az aranyat, ezüstöt, drágaköveket« (I. Kor. 
III. 12.) és hogy azon a fundamentumon, a mely 
egyszer vettetett és a melyen kívül senki más 
fundamentumot nem vethet, egy új szellemi 
világot teremtett Istennek ez a választott 
embere. 

»Micsoda idők!« — kiált fel ifjú lelkese-
déssel Hutten Ulrik, ki szivével együtt kardját 
is felajánlja Luthernek — »micsoda idők! A 
tudományok és a művészetek virágoznak. A lel-
kek szabad léget szívnak! Óh, de jó élni!« s a 
nürnbergi népköltő, Ilans Sachs magasra ajzott 
lanton dicsőíti a »Wittenbergi fülemilétcc s bíz-
tatja, hogy csak énekelje égi danáját . 

Istennek ingyen kegyelméből a Jézus Krisz-
tusban való hit által igazul meg az ember s 
»az egyháznak egyetlen igazi kincse a szent 
evangélium az Istennek fenségéről ós kegyel-
méről « (Luther 62. tétele). Ez az alaptétel, a 
melyből a reformáció kiindult és a mely annak 
idején az apostolok által is hirdettetve, arra volt 
hivatva, hogy megváltsa a világot s annak üd-
vösséget adjon. 

Bármit mondjanak is a bölcselők, a világ-



történelem írói, a sociologusok, a művelődés-törté-
net kutatói, avagy a lélektan búvárai, keressék 
légyen az emberi és a társadalmi élet moz-
gató erőit ebben, vagy amabban: annyi kétségbe-
vonhatatlan tény, hogy a világtörténelemnek két 
forduló pontját a keresztyónsógnek és a refor-
mációnak a fellépése képezi. A régi pogány, a 
görög ós római világ amaz igék hatalma alatt 
dőlt össze: »Most peclig megjelent az Istennek 
igazsága a törvény nélkül a Jézus Krisztusban 
való hit által mindenekhez ós mindeneken, a 
kik hisznek ós megigazulnak Isten ingyen kegyel-
méből a Jézus Krisztusban lett váltság által« 
(Róm. III: 21, 22, 24.) s »nincsen sem zsidó, 
sem görög, nincsen sem szolga, sem szabados; 
nincsen sem férfiú, sem asszony között váloga-
tás, mert ti mindnyájan egy vagytok a Jézus 
Krisztusbancc (Gal. III: 28.). A középkor pedig a 
maga feudalismusával, hierarchiájával, osztály-
rendszerével (Kaszt), állami mindenhatóságával, 
a lelkek szolgaságával, az emberi jogoknak csak 
a kiváltságosak részére való biztosításával stb., 
akkor ós ott omlott össze, a mikor és a hol 
újból megzendült a rég elfeledett »szent evan-
gélium az Isten dicsőségéről és kegyelméről«. 

Es mi ennek a jelenségnek, e ténynek az oka? 
Minden kétségen és vitán felül az, hogy az 

emberi léleknek úgy az egyeseknél, mint az 
egész társadalomban a legéletbevágóbb, a legfonto-
sabb, soha el nem odázható, vagy belőle ki nem 
tagadható ós semmi bölcselkedéssel tőle el nem 
vehető, szinte az ösztön ellenállhatatlan erejével 
ható vágya az üdvösség kédése és emez üdvös-
ség bizonyossága után való kérdezősködés, s az 
egyes embernek ós a társadalomnak egész világ-
nózlete, az egyének szellemi és politikai szabad-
sága az emberi jogok élvezete, a fejlődés, az 
előhaladás minden téren, a tudomány, az iroda-
lom, a művészet, sőt még a tisztán anyagi dolgok, 
a gazdasági viszonyok s ipar prosperálása is 
teljesen attól függ, hogy az üdvösségnek e kér-
désére minő feleletet ad. Hogy vájjon érdemeket 
szerző jó cselekedetekből általunk szerezhető-e 
meg az üdvösség? avagy pedig, hogy azt ingyen 
kegyelemből nyerjük Istentől s hit által fogadjuk 
el? Sok-e a közbenjáró Isten ós emberek között 
vagy pedig a Krisztus által én magam közvetlen 
mehetek az én mennyei atyámhoz? Jót áll-e 
érettem egy rajtam kívül álló erős intézmény, 
az egyház, a maga kegyszereivel, avagy, hogy 
magamnak állok, vagy esem? azaz, magam vagyok 
egyénileg felelős. 

Bocsánatot kérek, nem akarok dorgáló pré-
dikátor lenni, de kénytelen vagyok mégis kimon-
dani, hogy az emberek óriási nagy számának, 
nem az együgyűeket értem, hanem a művelt, 

tanult, tudós, magasabb állami politikával, társa-
dalom-bölcsószettel stb. foglalkozó embereket, 
soha egy pillanatra még csak eszükbe sem ötlik, 
hogy az egyének ós a társadalmak élete, ezek 
világnézlete, a korok uralkodó eszméi, irányai, 
áramlatai tulajdonkópen ettől, az első pillanatra 
egészen elméleti kérdéstől függ: Hit által ingyen 
kegyelemből, vagy érdemlő jó cselekedetekből 
van-e az üdvösség? Hadd vitatkozzanak e felett 
a theologusok, az ő dolguk; nekünk egyéb a 
tenni valónk ! — mondják s nem veszik észre, 
hogy öntudatlanul is egész egyéniségüket, világ 
nózletüket, minden dolgaikban való magatartásu-
kat ós eljárásukat ez befolyásolja. Úgy vannak 
mint az őket körülfolyó levegővel, a melyet be 
is lólegzenek, benne élnek ós üdülnek, de mert 
járásukban nem akadályozza őket, ügyet sem vet-
nek reá, csak olyankor, mikor aztán viharrá kor-
bácsolódva pusztít s rombolva száguld és tombol. 

Engedje el ez alkalommal a nagyérdemű 
közönség, hogy különösebben is felmutassam 
amaz alaptételnek a gyakorlati következményeit 
a mely szerint az érdemlő jó cselekedetekből 
van az üdvösség, elég legyen erre bizonyságul, 
ha a középkorra, vagy ha a mai Spanyolor-
szágra, Belgiumra s részben Francia- ós Olasz-
országra hivatkozom; most csak a reformáció 
alapelvének, a hit által, ingyen kegyelemből való 
üdvözülés vallási eszméjének a gyakorlati követ-
kezményére akarok rámutatni. 

Mi az a hit? 
Bizony, semmi esetre sem puszta elhivés:, 

olyan dolog igaznak tartása, a mit nem tudunk 
s érzékeinkkel fel nem foghatunk. A hit nem 
egy bölcsészeti »taláncc s a keresztyénség nem 
egy csomó tantólel összetákolása, egy köteg 
»görbe vessző«, a melyet se kiegyenesíteni, se 
egymás mellé rendben lefektetni nem tud a 
józan ész, a tudós elme, legfeljebb a gyermekies 
elhívós képes úgy a hogy rendezni, aztán bedugja 
agyának egy olyan külön fiókjába, a melyet 
egyébre különben soha sem használ, mert a hit 
dolgait nem jó bolygatni! És a hit nem babo-
násságravezető varázslás, együgyű lelkek phantas-
magoriája, szellemidézés, hypnosis, vagy suggestio, 
távolba-órzós (telepathia), avagy az emberek meg-
félemlítésére és figyel mezesére, féken tar tására 
csinált mystificatio. A hit egy élő Istennel, a 
teremtővel, az a tyával való életközösség; feltétlen 
bizalom abban, a kiben élünk, vagyunk ós moz-
gunk ; ragaszkodó hűség az iránt, a kitől száll 
alá minden jó adomány ós tökéletes ajándék. A 
hit a léleknek tapasztalati ténye; cselekvő ereje; 
az Istennek, a teljes ós tökéletes igazságnak 
birtoklása. A hit meggyőződés, szeretet és szent 
reménység. Bizonyosság az isteni kegyelem felől: 



a szív örömteljes szeretete a szerető Isten iránt, 
az akarat gyermeki engedelmessége s ez az 
engedelmesség élete csak háladatos felelet az 
isteni kegyelem ajándékára. És a hit szabadság, 
mert megismervén az igazságot, az igazság szaba-
dokká tesz. 

Az ezen hit által való megigazulás is nem 
puszta tantétel, hanem a szó legkiválóbb értei 
mében egy olyan alapelv, a mely a következ-
ményeknek egész világát foglalja magában. 

Benne van legelső sorban is a protestan-
tismusnak alanyi, individuális, személyességi 
princípiuma. Nemcsak azt fejezi ki, hogy az 
embernek mekkora értéke van az isteni szeretet 
előtt, hanem azt is, hogy az Isten és ember 
között levő viszony egészen közvetlen, hogy az 
Isten ós az ember közé senki és semmiféle in-
tézmény nem állhat a maga tekintélyével és 
közvetítésével. »Ezt magadnak kell elvégezned® 
— mondja Luther — mert életedről van szó«. 
»IIiszem, hogy az Isten engem teremtett minden 
teremtményekkel; hogy Jézus az én uram, a ki 
engem megváltott; hogy én a magam erejéből nem 
vagyok képes hinni az én uram a Jézus Krisz-
tusban, hanem a szent lélek hív engem ő hozzá 
az evangélium által« stb. magyarázza Luther a 
»Hiszek egy«-et. Hogy az egyház hordozója a 
hitnek és az üdv bizonyosságnak, az rajtam nem 
segít, ha magam, egyénileg nem vagyok bizo-
nyos az ón hitem által üdvösségem felől. Mert 
egyenesen az én üdvösségemről van szó ós senki, 
még az egyházi testület sem léphet közbe éret 
tem. A Krisztusnak az ón üdvözítőmnek kell 
lennie s engem személyesen kell részesítenie az 
általa szerzett üdvben. 

Ezzel az egyén önállósága és jogosultsága 
mondatik ki a reformációban. Nekem nem mint 
valamely egyházi vagy állami intézmény, vala-
mely felekezet, vagy politikai párt, bölcsészeti 
vagy irodalmi, művészeti stb. iskola, avagy vala-
mely céhrendszer, vagy társadalmi kiváltságos 
osztály tagjának, hanem mint szabad, önálló 
egyénnek van jogom érvényesülni. Persze ez ma 
mintegy közhelynek tűnik már fel; peclig azért 
még legnagyobb részben mindig csak elméletben 
van meg. De legalább elméletben megvan. A 
világtörténelem a bizonyság reá, hogy mennyi 
küzdelembe került, míg legalább az elméletbe 
belemehetett ez az egészen egyszerű, természe-
tes gondolat és végleges érvényesüléséig a tár-
sadalomnak még rettenetes convulsiókon kell 
keresztülmennie. 

Valami bámulatos, igazán emberfeletti erő 
rejlik abban az egyszerű wittenbergi szerzetes-
ben, a ki a maga lelkiismerete szabadságának 
ós egyéni szent meggyőződése jogosultságának 

öntudatával azt írja a »római szent birodalom« 
császárának, V. Károlynak, a mikor pedig a csá-
szár már saját aláírásával ellátottan egy elége-
tési rendeletet adott ki Luther művei ellen: »Ez 
(t. i. az elógetósi rendelet) mindenesetre elég 
volna egy egyszerű szerzetes megfélemlítésére; 
de miután lelkiismeretemet a Szentírás, a melyet 
könyvecskéimben bele öltöztettem és bevittem, 
foglyul ejtette és meggyőzte, más jobb meggyő-
zettetós nélkül semmit vissza nem vonhatok. 
Isten a szivek vizsgálója, a tanúm, hogy min-
den alázatossággal kész vagyok császári felsé-
gednek engedelmeskedni, legyen az élet vagy 
halál, tisztesség vagy szégyen, nyereség vagy 
veszteség, nem akarok egyebet érvényesíteni, 
mint csak az Isten igéjét. Ezt, mert ez minde-
nek felett való, ez a legszabadabb. Es nem áll 
sem az ón, sem egyetlen ember akaratában, vagy 
hatalmában ezt veszélybe dönteni, vagy embe-
reknek, legyenek bármennyien, bármily hatal-
masok, nagyok, tudósok és szentek, alárendelni« 
stb. (1521. ápril. 28.). »Az idő szerinti dolgok-
ban « — írja a választófejedelmekhez, herce-
gekhez ós a római szent birodalom rendeihez 
— »a melyek az Isten igéjét és az örökkévaló 
javakat nem illetik, tartozunk egymásnak engedni; 
ele az Isten igéjében és az örökkévaló dolgok 
ban nem tudja és nem akar ja Isten eltűrni, hogy 
az ember megadja magát egy, vagy több ember-
nek, hanem csak egyedül neki engedelmeskedjék, 
a kié egyedül a dicsőség, ós tisztesség, mert ő 
egyedül igaz, és ő maga az igazság, míg az em-
berek hazugok ós hamisak«. (1521. ápril. 28-iki 
levele.) Spalatin Györgynek 1520. dec. 21-ről 
keltezve, mikor ez kérdést intézett hozzá aziránt , 
hogy vájjon elmenne-e a wormsi birodalmi gyű-
lésre, ha a császár meghívná, azt í r ja : »Ha meg-
hívnak, a mennyiben tőlem függ, mindenesetre 
elmegyek s még betegen is oda vitetem maga-
mat, ha egészségesen nem mehetnék, mert két-
ségtelen, hogy az Isten hív, ha a császár hív; 
ha erőszakkal akarnak ellenem fellépni, az ügyet 
Istennek ajánlom. Még él az, a ki ama három 
fórfiút az égő kemencében megtartotta. Itt nem 
szabad sem veszélyre, sem előnyre tekinteni, 
sokkal inkább ar ra ügyelni, hogy azt az evan-
géliumot, a melyet egyszer elfogadtunk, ne tegyük 
ki az istentelenek gúnyjának s így az ellenfél-
nek alkalmat nyujtsunk, hogy ellenünk azzal 
dicsekedjék, hogy nem merünk vallást tenni arról, 
a mit tanítunk ós félünk vérünket ontani éret te; 
ezt a mi szégyenünket ós az Ő büszke dicse-
kedósüket távoztassa el a könyörületes Megváltó. 
Sem menekülni, sem valamit visszavonni nem 
fogok «. 

íme a lelkiismeret szabadsága, az egyéni 



meggyőződés ere je , a n n a k fe l té t len jogosul tságá-
nak h a n g s ú l y o z á s a és é rvényes í t é s e ; de egy-
sze r smind megje lö lése a n n a k az örök f o r r á s n a k 
is, a melyből az egyén a m a g a jogá t s az a lku t 
n e m i s m e r ő meggyőződés e r e j é t mer í t i . Ez erő-
f o r r á s a Szent í rás . 

(Vége köv.) Kenessey Béla. 

Az egyházi adózás re fo rmja eímű 
javaslathoz. 

Szinte csodálatos és hihetetlen dolog, hogy ahhoz 
a fontos, kitűnően megszerkesztett s egész egyházi éle-
tünknek gyökeréig ható javaslathoz, melyet a szathmári 
egyházi értekezlet conciipiált és bocsátott világgá »az 
egyházi adózás reformja« tárgyában, a mi hatalmas 
papi és tanári testületeink tagjai közül, még eddig senki-
sem szólott hozzá s nekem, e becses lapok olvasói előtt 
egészen ismeretlen egyéniségnek, az egyszerű és igény-
telen falusi papnak, kell hogy arra némely észrevételeket 
megkockáztassak. 

Hiszen az a körülmény, hogy mindnyájan hallga-
tunk, vagy arra enged következ etni, hogy nem értünk a 
dologhoz, vagy pedig arra, hogy az egész kérdés iránt 
közönyösséggel viseltetünk, vagy végül arra, hogy minden 
ilyen kísérletezés és tarthatatlan helyzetünk javítása érde-
kében megtett lépés sikerre jutása iránt teljesen elvesz-
tettük bizalmunkat s nem is merünk többé reménykedni 
a jövőben. 

Pedig a dolog egészen másképen áll. 
Annyi ugyan bizon; >s, hogy némi kétség és remény-

telenség mindnyájunknak îvébe belopta magát az egy-
házi hivatalnokok helyzete ek javítását illetőleg, mert a 
közelmúlt évek mindenkit meggyőztek arról, hogy minden 
e tekintetben történt erőfeszítésünk hiábavaló volt s hogy 
rajtunk mindennap beteljesedett az a közmondássá vált 
igazság: »segíts magadon s az Isten is megsegít; de azért, 
hogy hitünket a jobb jövőbe teljesen elveszítettük volna, 
az nem áll; nem áll pedig azért, mert íme, a szathmári 
egyházi javaslat is épen annak a hitnek köszöni létre-
jövetelét, hogy a helyzeten segíteni fog s megoldja végre-
valahára azt a kérdést, a mit a reformált egyház életében 
letűnt századok még eddig sohasem tudtak megoldani. 

Az is bizonyos, hogy az egyházi adósás mikéntjére 
nézve egy pillanatig sem lehetünk közönyösek. Hiszen 
magunk vagyunk az adókivető, az adószedő és az adó-
végrehajtó bizottság egy személyben, a kiknek ezen a 
címen, annyi bajunk és kellemetlenségünk van a néppel, 
hogy annak csak Isten a megmondhatója. 

Hogy aztán ne értenénk a dologhoz? Ez ismét nem 
áll, mert a mindennapi élet egyébre se tanít, mint arra, 
hogy akár egyházi, akár állami, akár községi legyen is 
az adó, ha egyszer adó: ez a legnagyobb nyomorúság 
és a [leggyülöletesebb valami ezen a földön, mert akár 
van az embernek pénze, akár nincs, azt fizetni muszáj, 
mert ellenkező esetben, még a párnát is elviszik feje alól. 

Hanem azt hiszem, hogy azért, nem szólott e kérdés-
hez eddigelé senki, mert adózásról és pedig az adózás 
reformjáról vagyon szó benne, a magyar ember pedig 
már vele született hajlandóságánál fogva, minden olyan 
dologtól irtózik, a miben ez a három betűből álló szó 
előfordul: adó. 

Nem tagadom, hogy magam is bizonyos tartózko-
dással nyúlok e kérdéshez, de ha már fel van vetve, ám 
legyen, foglalkozzunk vele. 

Annyit a javaslat álta'ános hutására nézve már 
előre is megjegyezhetek, hogy ha azzal és az abban lera-
kott elvekkel mindnyájan egyetértenénk: akkor eddig 
mindnyájan tapsoltunk volna neki és a neves, és egyházi 
életünkben tekintélyes helyet elfoglaló szerzőket, mint 
valami szabadítókat és megváltókat ünnepeltük volna. 

Abban mindnyájan egyetértünk velők, hogy az egy-
házi hivatalnokok fizetését okvetlenül rendezni kell s hogy 
a fizetési minimum papoknál legalább 800, tanítóknál, 
vagy kántoroknál legalább 400 frt kell hogy legyen, a 
szabad lakáson és stoláris jövedelmen kívül. Abban is 
egyetértünk, hogy a fizetés fokonkénti emelkedése a lélek-
szám arányához legyen kötve s így, a ki több lelket 
pásztorol, több jövedelemben is részesüljön. Valamint 
abban is, hogy fizetésünk legalubb minden 5 esztendőben 
100 frt korpótlékkal emelkedjék, mert tudvalevőleg, a 
papi fizetésből vagyont gyűjteni nem lehet s így a több 
jövedelem nagyon jól fog, midőn megrövidülnek a napok 
s meghosszabodnak az estvéli árnyékok. 

De abban már nem értünk mindnyájan egy< t, hogy 
vájjon az egyházi hivatalnokok ilyen értelmű fiezetés 
rendezéséhez és általában szegényes viszonyok között élő 
egyházaink vagyonügyi rokonstrukciójához honnan vétes-
sék a pénz. 

A szathmári egyházi értekezlet javaslata úgy találja, 
hogy az egyházi adózás ügyét kell mindenekelőtt más 
alapokra fektetni s csak azután, ha így is hiánylat mutat-
kozik, kell az állam segélyét, e hiánylat pótlására, igénybe 
venni. Az egyházi adózás ügyének más alapokra való 
fektetése pedig nem áll nála tulajdonképen egyébben, 
mint abban, hogy a megszaporodott terheket rójjuk ki 
adó arányában, minden esztendőben újból és újból a mi 
hallgatóinkra s esetleg az egyházközségek területén levő 
földbirtokok tulajdonosaira, vagyis a tehetősebbeknek és a 
vagyonosobbaknak emeljük fel egyházi adóját, míg a sze-
gényebbeket és a vagyontalanabbakat se engedjük futni, 
kiket ha egyébbel nem: legalább az 1 frtra menő család-
adóval ügyesen körmeink között tudunk tartani. 

Hogy az az egész gondolat, vagyis az egyházi adó-
zás reformjának ilyen alapokra való fektetése milyen sze-
rencsétlen : ezt szinte minden bizonyítás nélkül be fogja 
mindenki látni, a ki a gyakorlati élettel csak valameny-
nyire is ismerős. 

De én bizonyítani is fogok. 
Itt, az erdélyi egyházkerületben történt meg, hogy 

néhány évvel ezelőtt, egy fiatal, lelkes pap, ki azzal a 
körülménynyel sehogy kibékülni nem tudott, hogy a két 
ezer hold birtokkal rendelkező földesúr épen annyi egy-
házi adót fizessen, mint a béresei, behozta egyházközsé-
gébe az adókulcs szerinti igazságos és méltányos egyházi 
teherviselés reformját, a minek az lett az eléggé sajnála-
tos következménye, hogy a nagyobb birtokosok, kiket az 
addiginál jelentékenyen több teher sújtott, összeröffentek 
és a szegény papnak, a ki nyilvánvaló, hogy buzgósá-
gának lett áldozata, egy szép napon, össze kellett pakolnia 
és egyházközségét ott kellett hagynia. 

Most ugyan nem fog megtörténni ez az eset, mert 
akkor minden papnak ott kellene hagynia ekklézsiáját, 
de meg fog történni az, a mi még rosszabb, hogy nagy 
adóval sújtott legtöbb hivünk ott fogja hagyni egyházát, 
s be fog menekülni vagy más egyház híveinek, vagy a 
felekezetnélkülieknek táborába. 

Ha a javaslat legalább 10—15 esztendővel előbb 
keletkezett volna, mint a hogy az új egyházpolitikai tör-
vények: akkor még lehetett volna szó életbeléptetéséről, 
de így, ilyen öngyilkossági kísérletet nem hajthat végre 
magán a református egyház. 



Még cifrább dolgok történnének a javaslat elfoga-
dása és életbeléptetése esetén az olyan egyházközségek -
ben, hol a hívek nem fizetnek jelenleg semmiféle egyházi 
adót és az egyházközség nincsen abban a helyzetben, 
hogy a megszaporodott szükségletet meglevő jövedelmei-
ből fedezni tudja. Vájjon ki fogja ilyen helyeken kiróni 
és felszedni az egészen új és tekintélyes összegekre rugó 
adót ? Avagy a domesztika nem tanított-e meg minket 
eléggé, hogy minő erőfeszítésekkel jár még ezt az aránylag 
kevés és kicsiny adót is beszedni, s hogy a csendesség 
és a békesség kedveért meg kellett engednünk, igen sok 
helytt, hogy azt ne a nép, hanem az egyházközség pénz-
tára fizesse? 

Még szerencsétlenebbnek tűnik fel előttünk ez a ja-
vaslat, ha a papi hivatás szempontjából tekintjük. A pap 
hivatása ugyanis az, hogy főként a lelki, a szellemi dol-
goknak éljen s népének atyja, hűséges pásztora legyen. 

Mit csinál pedig ez a javaslat a papból ? Azt, a 
mitől tulajdonképen meg akarja szabadítani, adókivetőt és 
adóvégrehajtót. Mert kimondani azt, hogy a presbyterium 
köteles minden évben kiállítani a javaslat elvei szerint 
a költségelőirányzatot, nem tesz egyebet, minthogy azt a 
pap állítsa össze, a mi miatt nemcsak százféle összeütközése 
és súrlódása lesz a néppel, hanem egy olyan bürokratikus 
munkát kell, hogy elvégezzen, a mi hetekig leköti az 
adókönyvek buvárlatához s az adózók névsorának össze-
állításához. S hogyha még ehhez hozzáveszszük, hogy a 
javaslat tág kaput nyit a presbyterium kirovása és meg-
állapodása ellen való felebbezésnek: akkor könnyen el-
képzelhetjük, hogy mi lesz jövőben a különböző irodai 
munkákkal amúgy is szerfelett megterhelt papnak a sorsa. 

De a különböző adók kirovása és a költségelőirány-
zat megállapítása mind csak hagyján. A legnagyobb és 
az idegeket teljesen kimerítő munka ott kezdődik, a mi-
kor az adót fel kell hajtani. Mert hogy hajtani kell. az 
bizonyos. 

Elsőbben is a pap összeírja a hátralékosokat, ponto-
san ügyelve, nehogy a kimutatásba valami hiba csúszszék 
be. Azután összehívja a presbyteriumot s azzal tárgyalás 
alá veszi a dolgot. A tárgyalásról jegyzőkönyvet készít s 
azt a hátrálékosok lisztájával átteszi az illető községi bíró-
sághoz, a mely ha akar azonnal; ha nem akar: hetek 
múlva hozzá kezd a végrehajtáshoz. A végrehajtásról a pap 
már az első órában értesül, mert megkezdődik a népván-
dorlás a parochia felé. Egyik ember a másiknak adja az 
ajtókilincset s mindenik csak kér és könyörög, hogy a 
pap adjon egy kis időhaladékot neki; hogy ne vétesse 
el az utolsó véka gabonáját, ne hajtassa el az egyetlen 
malacát. Nézzen Istent és gyakoroljon könyörületet, mert 
hiszen ő maga hirdeti a kathedrából. hogy a ki irgal-
masságot gyakorol, irgalmasságot nyer. És ha n pap enged, 
mert hiszen kell, hogy engedjen: akkor a végrehajtási 
eljárást, a következő alkalommal, kezdheti elől; ha pedig 
nem enged: akkor a kérést szitkozódás, a könyörgést átok 
követi, majd pedig azt kell tapasztalnia, hogy hívei rendre-
rendre csak maradoznak el a templomból, hidegednek el az 
egyház iránt, és ha ávertálnak is, de többé nem ragasz-
kodnak hozzá. 

Velem az országos közalapi járulékok behajtása ide-
jén egyszer még furcsább eset is történt meg. Folyamod-
tam a szolgabírói hivatalhoz a végrehajtás foganatosítá-
sáért, honnan egy vörössapkás hajdút ki is küldöttek egy-
házközségembe. Előre elhatároztam, hogy semmiképen 
nem fogok engedni, de mégis mikor láttam a könyeket 
és hallottam az éktelen jajveszékelést, hogy a formát meg-
mentsem és az eljárás folyamata elé akadályt ne gördít-
sek, felajánlottam mindenik hozzámforduló hívemnek, hogy 

annyi pénzt, a mivel tartozását kifizetheti s a végrehaj-
tást kielégítheti: adok én neki kölcsön négy heti várako-
zásra. S az eredmény vájjon mi lett ? Nemcsak az, hogy 
pénzemet soha meg nem kaptam, hanem az is, hogy a 
mikor a végrehajtó napidíját ki kellett fizetni, azt is a 
zsebemből kellett, hogy kitegyem, miután a behajtott ösz-
szegből, a domesztika kárára azt levonni nem lehetett, a 
vörössapkás pedig felettes hatóságától arra rendeletet nem 
kapott, hogy a végrehajtási költségeket a végrehajtást 
szenvedőktől felszedhesse. De ha kapott volna is, a végre-
hajtást szenvendők között, egy néhány olyan hívem volt, 
a kinek a házánál még 5 kr. érőt sem lehetett volna 
találni. 

Az egyházi terheket, a jelen viszonyok között, nem 
emelni, hanem mentől inkább alászállítani kell. Híveink 
többé nem lelkesülnek a jövő élet boldogságáért. Inkább 
tetszik nekik az, hogy ha adni nem is tudunk nekik, de 
kérni se kérjünk tőlük semmit. Az ige, a mai reális világ-
ban, nem képes jóltartani senkit, most a népek millióinak 
jelszava: a kenyér, melyet megéreti buzakalászok megőrölt 
magvából sütnek. Mimagunk, az ideálizmus zászlóvivői, 
a papok, mi is a kenyérért kiáltunk, nyomasztó társa-
dalmi helyzetünk javítása érdekében zörgetünk, írunk és 
tanácskozunk; oktalanság lenne tehát tőlünk, hogy épen 
híveinknek a szájából vegyük ki a falatot, hogy a mi 
kenyerünk a barna és a kemény, fehérré és puhává le-
gyen s hogy a gyűlöletnek és az elkeseredésnek minden 
átka a mi vállainkra nehezedjék ezért. 

Az egyedül helyes mód az egyházi hivatalnokok tart-
hatatlan helyzetének javítása érdekében, hogy az állam 
segítségét és hozzájárulását vegyük igénybe egyesegyedül, 
s mindazt, a mi e cél elérése tekintetében szükséges, 
egyedül tőle várjuk és kérjük. 

S ezt tenni, méltó jogunk van. E jog kimutatására 
én nem hivatkozom a múltra, mint a legtöbben tenni 
szokták s anyaszentegyházunknak és a református papi 
karunknak a múltban szerzett érdemeire, midőn a magyar 
állam eszméje és a nemzeti nyelv kultusza csak a ref. 
egyház kebelében élt; én a jelenre, a jelenben végzett 
szolgálatainkra s e szolgálataink alapján szerzett érde-
meinkre hivatkozom, midőn a magyar állameszme győ-
zelmének és a nemzeti nyelv terjesztésének érdekében, 
küzködünk most is; midőn a egyházpolitikai törvények 
lelkes támogatásával egy teku élves összegre menő jöve-
delmet dobtunk el magunktól es az egységes Magyaror-
szág fenséges gondolatának oltárára tettük áldozatul; mi-
dőn iskolákat tartunk fenn, melyekben a haza ifjúságát 
nemcsak tudományra tanítjuk, hanem erkölcsös, feddhe-
tetlen életíolytatásra is neveljük; midőn templomokat épí-
tünk és azokban a népet az Isten iránti szeretet és en-
gedelmesség mellett, a polgári és világi hatóságok iránti 
szeretetre és engedelmességre is tanítjuk; midőn a leg-
többször félreeső, kicsiny falukban, buta. vérengző és az 
erkölcsiség alantas fokán álló nép között, éhezve, fázva, 
tűrve és nyomorogva, szinte emberfeletti erővel küzdünk 
a felvilágosodás, a közjóiét és az indulatok megszelídítése 
érdekében, önpéldánk által mutatva meg azt, hogy mi-
ként kell az embernek élni, küzdeni, remélni és dolgozni. 

Sőt ha mindezen érdemeinktől eltekintenénk is, mi 
a református papság, a nemzet testében, egy olyan hatal-
mas tényező vagyunk, kik tanultságunknál, míveltségünk-
nél és a bennünk rejlő testi és szellemi erőnél fogva 
bátran megkövetelhetjük, hogy minket az állam, mint a 
nagy nemzettest jelentékeny tagjait, a mi lételünknek 
feltételeiben, erőnk kifejtésének kívánalmaiban, a leghat-
hatósabb mértékben támogasson. 

Ám, ha az idők folytán, magához ragadta az egy-



háztól, az emberi élet minden terén, a hatalmat s magát 
Istenné tette e földön : gondoskodjék arról is, hogy terü-
letén mindenki megelégedett legyen és elhivatásához mért 
kötelességeinek megtelhessen, mert az egyház gondosko-
dott erről is, a mikor az ő kezében volt a hatalom, ítélni 
elevenek és holtak felett. 

De elnézni hidegen, a mi erőfeszítéseinket, nem hal-
lani meg segélytkérő kiáltásainkat s a tettek és cseleke-
detek erélyes végrehajtása mellett, sovány Ígéretek han-
goztatásával vakítani a világot s közben elnézni, hogy 
újabb adók behozatalának a tervezetével miként fordít-
juk anyaszentegyházunk élete ellen a fegyvert s miként 
igyekszünk saját fejünkre zúdítani a veszedelmet és az 
átkot: ez sem nem államférfiúi feladat, sem nem a mi 
anyaszentegyházunk vezéregyéniségeinek fejére háramló 
dicsőség, hanem magyarán mondva, tehetetlenség és gyá-
vaság. 

Z. Kiss Sándor, 
rettegi református lelkész. 

Egy-ké t megjegyzés Református cikkére. 

Megvallom, egy kicsit zavarban vagyok véleményem 
nyilvánításával. Isten látja lelkemet, hogy Reformátusnak 
a Prot. Lap múltkori számában közölt cikkéből a sze-
mélyemre vonatkozó elismeréseket teljesen és szivesen 
elengedtem volna. Azt pedig, hogy ő a szent dolgok láb-
bal tiprása ellen bátran és erélyesen felszólalt, teljes mér-
tékben méltánylom. Mégis indíttatva érzem magam arra, 
hogy egynémely állítását megjegyzésekkel kisérjem. 

Először is figyelmeztetem arra, hogy a mi budapesti 
ifj. egyletünk a katonákkal való foglalkozást nem az ő 
buzdítása folytán kezdte meg. ő ugyanis, úgy-e bár, ez 
év nyarán írta hozzánk nyilt levelét? Nos, tehát, legyen 
szives utána nézni, én már az 1896-ik évben közöltem 
a Kis Tükörben a katonák szüleihez intézett s az ideivel 
teljesen azonos felhívást. 

Azután abban nagyon igazságtalan irántam, a mikor 
azt állítja, hogy az én barátságomat nem igen tapasztalta. 
Kérem, nincs annál nagyobb barátság, minthogy valakit 
a Krisztus igaz ismeretére akarunk vezérelni. Nos, tehát, 
nevezzen meg valakit, a ki őt nagyobb buzgalommal igye-
kezett volna a Krisztushoz vezérelni nálamnál. 

És abban igaza lehet Reformátusnak, hogy nekem 
sok hibám van, sőt sokat vétkezem is Isten és emberek 
ellen, mert Isten iránti hitem megrendül s zúgolódásnak 
ad sokszor helyet, az emberek közül igazán nagyon kevés-
nek tudok segítségére lenni, és a mulasztási vétkek is 
vétkek; de azt egész határozottan állítom, hogy Refor-
mátust mindig a legigazabb keresztyéni szeretettel szeret-
tem, én igazán szerelmes voltam bele és sohasem fogok 
megszűnni azt a legjobbat kívánni neki, a mit Isten 
embernek adhat s ha most vagy máskor ellene mondok, 
biztosítom, hogy csak az akadályokat akarom előle elgör-
díteni, a melyek gátolják a Krisztushoz való közele-
désben. 

Azután, hogy a mértékletlenség ellen alakult kék-
kereszt-egyesület, mely a paráznaság leküzdésére alakult, s a 

fehérkereszt-szövetséget nem pártolja, az evangéliumi szövet-
séget feleslegesnek tartja, ez csak azt mutatja, hogy nem-
csak nekem vannak hibáim, hanem neki is. Mert bizony 
a mértékletlenség is, a paráznaság is oly iszonyúan dúl, 
a belmissziói tevékenység pedig oly lassan megy, hogy 
amazok leküzdésére, emezek előmozdítására erélyes egyle-
tekre van szükség. Különben is jól tudom, hogy Refor-
mátus a földművelésügyi miniszternek sohasem tett és 
más sem tett szemrehányást, hogy a vörös-kereszt-egvlet 
vezértagja volt s ha dr. Darányi, Széli Kálmán esperes s 
más református emberek a miatt, hogy a vöröskereszt-
egyletet felkarolták, kifogás alá nem esnek: miért rója 
fel nekünk hibául, hogy a mértékletlenség és paráznaság 
leküzdésére indult munkát ugyanoly névvel nevezzük, a 
milyennel más művelt országokban nevezik ? 

Megjegyzem mellesleg, hogy a kékkereszt-egyletnek 
csak pártfogó tagja vagyok s egy kevés bort iszom is. 
Hanem azt jól tudom, hogy a részegeskedőt nem lehet 
máskép megmenteni csak úgy, hogy a szeszes italokról 
teljesen lemond s bizony csak csudálni tudom azokat az 
önfeláldozó embereket, a kik a részegeskedők jó útra té-
rítése végett minden szeszes italról lemondanak. 

Legigazságtalanabb azonban Református a Kis 
Tükör szerkesztőjével szemben, a kit azzal vádol, hogy 
a Kis Tükör-nek újabban anyagias színezetű irányt 
adott. Hát kérem, a Kis Tükör szerkesztője nagyon is él-
hetetlen ember, a kit már sokszor kinulláztak s a ki a 
Kis Tükörre is jól ráfizetett volna, ha én egy csomó 
praktikus tanácscsal el nem látom. Én szólítottam fel a 
Kis Tükör olvasóit, hogy nyilatkozzanak, fenn akarják-e 
tartani a Kis Tükör-t vagy nem? Megvannak-e elégedve 
a szerkesztéssel vagy nem? És Református azt ép oly 
jól tudja, mint én, hogy a Kis Tükör szerkesztője nem 
azért felelt buzdítólag amaz egyszerű embereknek, mert 
anyagi hasznot akart a maga számára, hanem hogy a 
Kis Tükör továbbra is erősíthesse a hitet, szeretetet és 
a Krisztus és az Ő egyháza iránti ragaszkodást. És ha a 
Kis Tükörnek annyi előfizetője lesz, hogy a Kis Tükör 
nyomatási, szétküldési és terjesztési költségei megtérülnek, 
hát a Kis Tükör szerkesztője bizony a nyereséget megint 
csak egyházunk javára fogja forgatni, úgy, hogy a Kis 
Tükör nyeresége kettős nyereség lesz egyházunkra nézve. 

Épen azért arra kérem Reformátust is, meg e lap 
minden olvasóját, hogy terjeszszék a Kis Tükör-t. Lássák 
meg, hogy az szép eredménynyel neveli az embereket 
az egyház élő, öntudatos és munkás tagjaivá. Lássák meg, 
hogy az igazi, élénk evangéliumi szellemű irodalom fel-
virágzására munkálnak közre, ha most a Kis Tükör-t, 
mely teljesen szabad lap lesz, győzelemre segítik. 

Itt már le akartam tenni a tollat, de szeretném 
Református iránt a barátságot abban a magasztos, keresz-
tyén értelemben megmutatni, a melyről fentebb szólottam. 
Szeretnék oly utat mutatni neki, a mely őt is, azokat is, 
a kik véle egyformán akarnának egy kicsit előre haladni, 
s egy kicsit mégis hátramaradnak, a tétovázás veszedel-
mes örvényéből kiszabadítja. 



Mi hát az a szép és dicső út? Az evangéliumi szö-
vetség eszméjének megértése és erélyes megvalósítása. 

A magyar protestáns egyházra nézve életkérdés, hogy 
azok, a kik a bajok nagyságát világosan látják s az orvos-
ságot az evangéliumban megtalálták, egy oly szervezetet 
létesítsenek, mely egyházunkba a megújhodás s a XX. szá-
zadban nélkülözhetetlen építő, mentő, óvó, munkásság 
erőit vigye. 

Alkossuk meg közös egyesítéssel az evangéliumi szö-
vetséget, erősítsük meg benne Kecskeméthy Istvánt, mint 
titkárt, támogassuk, a mikor a Kis Tükör-t, Koszorút 
s még ennél is olcsóbb olvasmányokat szerkeszt, bízzuk 
rá, hogy menjen mindenfelé a merre hívják, és hogy hív-
nálc, arról kezesség sok egyéb dolgok mellett a bicskei, 
gyúrói, némedii kirándulás és az a körülmény, hogy sok 
egyéb munkával elfoglalva, a hívásoknak már megfelelni 
nem tudunk; hogy alapítson ifjúsági egyleteket, szeretet-
egyesületeket, kékkereszt-mértékletességi egyleteket, kezde-
ményezzen vallásos összejöveteleket. 

Bizony, ha majd az evangéliumi szövetség megal-
kotására szegények és gazdagok, tudósok és egyszerű embe-
rek, lelkészek és nemlelkészek összegyűlünk: a pünkösdi 
lelkesedés szent tüze fog bizonyságot tenni arról, hogy az 
egykor gúnyolt evangélizátorokban az Úr Jézus élt és 
hatott. Sokat mulasztottunk már. De ha egy ily életerős 
belmissziói egyletet létrehozunk, akkor egyházaink, ha 
nehezen is, még kiállják az idők viharait. 

Szabó Aladár. 

T Á R C A . 

A v á g y á l d á s a . 
Mutatvány dr. Miller »Csendes Órák« című művéből. Megjelent 

a M. Prot. Irodalmi Társaság »Házi Kincstár«-ában. 

Az Úr kívánja: vágyjunk rá s keressük, 
Mert minket ő is vágyva keresett; 
Meghalt értünk, hogy ő hozzá mehessünk, 
S siratja mindazt, a ki elveszett. 

Első tekintetre a vágyakozás állapota kellemetlennek 
látszik s teljességgel nem kívánatosnak. A vágy valaminek 
a hiányát s elégedetlenséget feltételez s a lelki békének, 
mely magával egyensúlyban van, a nélkülözését, mely a 
boldogság teljességét rajzolja elénk s a hit legmagasabb 
eszményét, melyet elérni nem birunk. Minden vágyunkat 
teljesedve látni: ezt tartjuk a legkívánatosabb állapotnak 
az emberi életben. De ha jobban meggondoljuk, észre-
veszszük, hogy a vágyban van valami áldásszerü. A köl-
tőnek igaza van: 

A myriád érzés között, 
Mi a szív húrján átrezeg, 

Majd lángoló, majd enyhe, lágy: 
Melyik oly fénybe öltözött, 

Melyik oly édes, oly meleg, 
Melyik olyan szép — mint a vágy? 

Ha ezt talán nagyon merész állításnak véljük, jus-
son eszünkbe Krisztus ama mondása a nyolc boldogság 
között: »Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igaz-
ságot, mert azok kielégíttetnek*. A vágyakozás tehát 
egészséges állapot, a lélek a magasba néz s onnan lelki 
gyarapodás igéretét nyeri. A ki megelégszik a törekvés s 
az eredmény kezdődő csillámával bármiben, különösen 
a lelkiekben s a szentségben: nem bátorító állapot, s még 
káros is lehet, sőt a hanyatlás előjele. 

Valószinűleg a legtökéletesebb márványalkotás, me-
lyet emberi kéz állított elő, a Krisztus-szobor Thorwald-
sentől. A kik azt a kopenhágai székesegyházban látták, 
azt mondják, hogy az evangélium történetének egész fénye 
sugárzik e kőből reájok, a mikor ránéznek. A művész 
soká dolgozott rajta s nagy örömmel és lelkesedéssel, de 
mikor a szobor elkészült, mély búskomorság nehezedett 
lelkére. Mikor ennek okát kérdezték, azt felelte, hogy 
tehetsége hanyatlóban van. »Itt a Krisztus-szobrom; ez 
az első munkám, melylyel meg voltam elégedve. Eddig 
mindenben, a mit alkottam, eszményem sokkal felette állt 
annak, a mit végezni tudtam, most már nem úgy van; 
soha sem lesz többé nagy eszmém«. Thorwaldsen abban, 
hogy művével meg van elégedve, biztos jelét érezte annak, 
hogy a bevégzettség határát elérte. Érezte, hogy nem 
fog többé nőni, mert magasbra törni vágya már nincs. 

E törvény minden életre alkalmazható. Az anyagi 
világban az éhesség az egészség jele s az étvágy hiánya 
betegségre mutat. így nő a lélek is a vágy által. 

Az ismeret kapui tárva állanak a tanuló szemei 
előtt, kilátást nyújtva a végtelen mezőbe, mely minden 
irányban elterjed s vágyat és szomjat ébreszt az ismeret 
után s mindig növeli a mohóságot a tudomány kincseinek 
elnyelésére. Míg e lelki éhség megvan, az ismeret-szomj 
folyvást növekedik, s mindig új részleteket, új vidékeket 
törekszik felfedezni; de mikor az éhség megszűnik, akkor 
a szellemi gyarapodásnak is vége s a lélek elérte, de be 
is fejezte legfőbb sikerét. 

Az erkölcsi életben sincs máskép. A vágy a legre-
ményteljesebb hangulat. A legmagasabb lelki állapot az igaz-
ság utáni éhség és szomjúság, a belső vágy több élet, több 
jó, több erő után, bensőbb közlekedés s a lélek nagyobb 
egysége Istennel. Az evangélium megnyugvást igér azok-
nak, a kik Krisztushoz jőnek. Békesség — volt a legnagyobb 
igéret, a mit Jézus örökül hagyott övéinek. A megelégedés 
egyike a keresztyénséghez kötött kötelességeknek s áldá-
soknak, de a lelki éh és szomj nem összeférhetetlen sem 
a békével, sem a megelégedéssel. Az nem nyugtalanság, 
nem aggály vagy gyötrelem, nem zúgolódó békétlenkedés, 
csak minél több áldás utáni vágyakodás; nyugodtabb 
pihenés, édesebb béke, teljesebb megelégedés, mindig 
gazdagabb szívteljesség Krisztussal, s mindig több a Szent-
lélek ajándékaiból. Úgy van leírva a Zsoltárokban, mint 
benső szomjúság Istenhez, nem mint a vezeklő léleknek 
keserű kiáltása kegyelemért, hanem a szerető lélek mély, 
szenvedélyes sovárgása teljesebb, dúsabb, kielégítőbb egye-
sülés után Istennel. Ezt találjuk az apostolok legnagyobbiká-



nak életében is, valahányszor őt a legfényesebb magasla-
ton is kielégítetlen vágyban, eloltatlan szomjúságban, 
lángoló vágytól hevítve látjuk, még magasabb csúcspontok 
s ragyogóbb tetők után, Krisztusnak még bensőbb isme-
retére s Istennel való nagyobb teljességre szomjúhozva. 
Az eszményi keresztyén élet elolthaíatlan szomj, a lelki 
megnyugvásnak lomb-árnyában 'soha sem csillapodva, 
de mindig új örömök és sikerek látása után törekedve. 

A vágy e hiánya a lelki gyarapodás megszűntét 
bizonyítja. Minden igazi imádságnak lényege és lelke a 
vágy. Ha nem vágyunk többre, nem is kérünk semmit. 
A vágy üres kéz, melyet új ajándék után nyujtunk ég 
felé; az a szív kiáltása, melyet Tslen meghall s elfogad 
s mindig jobban-jobban teljesít; az a meredek létrán föl-
hágó angyal, ugyanazon a sugár-lépcsőn áldásokkal tér 
vissza Isten trónjától; az a kulcs, mely az isteni jóság 
és gazdagság kincstárait fölnyitja; az a merész hajós, 
mely ismeretlen tengerekre szállani bátorkodik s új vilá-
gokat fedez fel; valóban nem más, mint Istennek élete 
az emberi lélekben, mely arra törekszik, hogy Krisztus 
alakjának nagyságára nőjjön. A vágy az átalakító lélek, 
mely színtelen földi életünket megtisztítja s isteni fénybe 
öltözteti. A mire vágyunk, az csak egy átszellemítő pilla-
nat, s aztán folytonos vágy a jó után, mely minket a 
jóhoz felemel! A mennyei eszmény, szüntelen szemünk 
előtt lebegve, s teljes vágygyal csüngve rajta, maga vési 
be magát szivünkbe. Mint a költő mondja: 

A vágy: Isten s az ég felé törés 
S a földiség közötti küzdelem, 

El-elnyomjuk, ha csak is lenni és 
Élni — elég szivünknek szüntelen. 

De szivünk, hogyha nemcsak földi kényre 
Fordítanék s nem nyűgöznők evvel, 

De emelkednénk reményről reményre: 
A vágyak szárnyain repülve fel! 

E versszak második felén ne suhanjunk át figyel-
metlenül. Ha a vágy Isten angyala, hogy ég felé vezessen, 
kövessük, a merre az angyal vezet. A puszta vágy nem 
nyit előttünk korlátokat, nem visz magaslatokra, nem talál 
gazdag kincseket, nem fedez fel új szavakat. Vágyni, csak 
szenvedőleg: egészségtelen állapot; merő érzelgős ébren 
alvás, mely. üresebben hagyja a lelket, mint az, ha álmo 
dunk s az álom elröpül. A vágynak, hogy áldott legyen, 
ihlettel kell bírnia. Mikor Rafaeltől azt kérdezték, hogy 
tudott oly felséges alakot festeni, azt mondta, »Almokat 
álmodom s akkor álomlátásaimat festem le«. Csodás ügyes-
séggel öntötte keze ragyogó szépség-formákba lelke teremt-
ményeit — a nélkül soha sem bájolhatta volna el a világot 
csodás fenyőkkel. A vágy nemcsak látja a mennybéli látá-
sokat, de enged is azoknak s igyekszik valósítani azokat. 
Feltörekszik az előtte ragyogó magasságba, s igyekszik 
utolérni azt a magasztost, a melyet bámul. Nem éri be a 
jó szándékkal, nem elégszik meg a nemes elhatározások̂  
kai, de rajta van, hogy meg is valósuljanak. Mikor Jeanne 
d'Arctól azt kérdezték: micsoda erőt vélt lakozni fehér 
zászlajában, mely őt diadalra vezette? így felelt: »Azt 

mondtam neki, menj vakmerően az angolokra s aztán én 
is mentem utána«. A fehér zászló a liliom-fehér leány 
nélkül nem nyert volna diadalt, de a leány sem a benne 
vetett hit nélkül. így mikor tiszta, nemes vágyaink fehér 
lobogóit kibontjuk, el kell határozva lennünk, hogy magunk 
is követjük azokat, ha meg akarjuk nyerni azt az áldást, 
melyet szivünk sovárog. 

Ne töltsek egy percet se csak sóhajjal, 
Más célra van adva nekem az élet! 

Kötelesség, küzdéssel s ezer bajjal, 
Magasb rendeltetésem: élni Véled, 

Uram. Tevéled! 

Minden vágynak egyszerre tevőleges törekvéssé kell 
válni a lélekben. A kéznek egyszerre meg kell mozdulnia, 
hogy lefesse, vagy kivésse azt az eszményt, melyről a 
szív álmodik, mely után a lélek sóvárog. Vágyainknak a 
Krisztus szolgálatának minden ösvényére kell vezetniök s 
minden hőstettre vállalkozniok. Csak az égen merengeni, 
a mennybe ment Krisztus után, nem elég, az ő áldott 
dicsőségében osztozásra. Munkálkodnunk kell, hogy az ő 
eljövetelére készüljünk s annál hamarább s annál szive-
sebben eljő azokhoz, kik legtöbbet tesznek országa eljö-
vetelére ! 

Szász Károly. 

A protestáns theologia viszonya a tudo-
mányhoz és a kegyességhez. 

A theologia a hitnek a tudománya. E fogalmazással 
már eleve sajátságos nehézségekre bukkanunk, a melyek-
kel le kell számolni, de a melyek a dolog természetéből 
benső szükségszerűséggel folynak. Ilyen nehézség mindjárt, 
hogy a theologiának, mint tudománynak tárgya a hit, 
egyátalán a tudás területén kívül esik. Vallásos meggyő-
ződés az, a melynek gyökérszálai az érzéki világon kívül 
nyúlnak s így már alapjellemében teljesen elüt az ú. n. 
tudományos meggyőződéstől, a mely az érzékileg észre-
vehető világ észszerű megismerésén alapul s mindenkivel 
szemben ellenállhatlan módon beigazolható. Ezért a theo-
logiában már tárgya természeténél fogva tapasztalható 
bizonyos subjectiv mozzanat, a mely miatt sokan, első 
tekintetre készek tőle a tudományos jellemet megtagadni. 
Ámde a theologia, bárha tárgya az érzékfeletti világban 
gyökerezik is, maga nem ez érzékfelettinek a tudománya: 
a theologia nem metaphysika. Rokonsága a metaphysiká-
val megmagyarázza, miért kell oly sokszor néki is a 
metaphysikai ismeret ellenében felvethető többé-kevésbbé 
jogosult ellenvetésekkel, sőt előítéletekkel megküzdenie s 
a vád ellen védekeznie, mintha a philosophia bizonyos 
faját képviselné, a mely az érzékfeletti világ titkait tudo 
mányos úton feltárni akarná. Nem, a theologia ezzel a 
vaddal jogosan nem illethető. Mint tudomány egyszerűen 
a hitnek a tudománya; sem több, sem kevesebb. Nem 
hit a hitről, de tudomány a hitről. A theologiának ép 
úgy, mint minden tudománynak, ha a tudományos jellegre 
jogos igényt akar formálni, csak egy célja van, az igaz-
ság ; s erre csak egyetlen út vezet, a teljesen pártatlan 
s elfogulatlan s ha kell kíméletlen kutatás. Csakhogy meg 
itt egészen ellenkező oldalról esik gyanúba. Minthogy 
ugyanis tárgya a hit, s minthogy csak a kinek magának 
is hite van, az művelheti jogosultan a theologiát, mely 



csakis a hitnek élő közösségével, az egyházzal való benső 
életteljes összeköttetés mellett lehet gyümölcsöző és áldá-
sos: természetes, hogy a kegyes érzület vajmi könnyen 
felcseréli a theologiát tárgyával a hittel s tőle mint tudo-
mánytól is oly tulajdonságokat követel, a melyek valójá-
ban csak a hittől kivánbatók meg. És innen van, hogy 
a theologia úgy a tudomány, mint a kegyesség részéről 
oly félreértéseknek s balítéleteknek van kitéve, a minők-
kel rajta kívül más tudománynak aligha kell megküz-
denie. Nem lesz azért érdektelen közelebbi vizsgálat alá 
venni s így megállapítani azt a viszonyt, a melybe a 
theologiának a tudományhoz és a kegyességhez természet-
szerűleg és indokoltan helyezkednie kell. 

I. 

A természetvallások elemi fokozatán még valójában 
sem tudományról, sem hitről nem lehet szó. A tudomány 
e fokon, kiáltó ellentétben önnönmagával, a hitnek egyik 
formájaként jelentkezik. A természet iránti érdeklődés 
még pusztán vallásos, költői: a természettudomány a 
mythos pólyáiban feküszik. A történet a természeti embert 
csak mint a törzs dicsőségének vagy az Istenek történe-
tének szolgáló eszköz érdekli. Viszont a hit lényegében 
a tudás tárgyaira irányul, természeti jelenségekre avagy 
mondaszerű történetekre; alapjában véve tehát balhit, 
babona csak. A theologia pedig amaz embryo-szerü tudo-
mány elemek s e hamis hitképzetek zagyvaléka, mely a 
varázslók előjoga s egyúttal hatalmuknak és befolyásuk-
nak az alapja is. Az a szükségérzet, hogy a nép vallásos 
oktatásban részesüljön, még nem ébredt fel; sőt a papok-
nak épen az az érdeke, hogy a vallást titokszerü lepellel 
burkolják el. Theologiailag megállapított közhitvallásról 
szó sem lehet, de ép ezért türelmetlenségről sem; ellenke-
zőleg e fokozat a határtalan tolerantia mezeje. Ám azért 
e tökéletlen fokon is van valami egészséges, valami 
ősképű vonás. Élő, természetszerű tiltakozása ez az em-
bernek azon balvélelemmel szemben, mintha a vallásos 
élet és a theologia egymással teljesen egyazonosok volná-
nak. mintha a közösség viszonya az istenséghez nem 
praktikus de theoretikus módon volna feltételezve, s mintha 
az üdv a theologiailag correct megisméréstől függene. 
S a mi itt naiv és öntudatlan formában létezik, az r,Ívnek 
a vallás legmagasabb s legtisztább fokozatán tudatosan, 
tisztán és következetesen érvényre is kell jutnia. 

A természeti ős állapotból kulturfokra emelkedett 
népeknél szükségszerűleg a theologia is magasabb színvo-
nalra emelkedik, természetesen a régi alapokon. A hagyo-
mány útján átszármazott theologiai anyagon megkezdődik 
a papság szellemi munkálkodása útján a tudomány. A 
régi természetmythosok a természet- s történet-tudomány 
forrásaivá válnak. A régi istenmythosokból egymásután 
és mellett válnak ki az astronomia, még mint astrologia 
— az orvostudomány, még mint kabala és kuruzslás — 
a természetbölcselet, még mint költészet és hit keveréke, 
s a történet, mely a régi istenmondákat a népkrónika 
kiinduló pontjaivá teszi. A theologia valósággal a tudo-
mány szülő anyjává lett! Másrészt a régi, magára tisztán 
természetszerű, az erkölcsitől alapjában teljesen idegen 
mythos-anyagot lassanként morális vagv philosophiai 
szempontból dolgozzák föl s bővítik. A természeti élet 
jelenségei- szellemi dolgok svmbolumaivá válnak, a me-
lyekhez valami kezdetleges bölcselem csatlakozik. A ter-
mészet borzalmai felkeltik| a gonosz hatalmaknak, a 
világosság, élet és törvényszerűség pedig a jő, az igaz és 
a jog örök erőinek sejtelmét. Igv keletkezett a papi tudo-
mány, egyúttal a bölcselő theologia sajátos formája. E 

theologia azonban igazi tudománynvá nem válhatott, mert 
e tudomány idegen származását levetkőzni képtelen volt, 
a szentség hamis fényébe öltözött s eredetét titokteljes 
isteni forrásra vezette vissza. Természetes, hogy ez alapon 
idővel bomlásnak kellett beállania. Az értelemben mind 
élénkebb s erélyesebb lett a törekvés, hogy a valót pusztán 
theoretikai úton, tehát minden elfogultság s előítélet ki-
zárásával ismerje meg, s e törekvésben már a természet-
és történet-tudomány tiszta kezdetét szemléljük; míg a fel-
ébredt szükségérzetben, a melylyel az ember a világnak 
pusztán az értelem törvényeinek s a való lét fényeinek 
megfelelő egységes megértésére törekedett az igazában 
való bölcselet megindulását látjuk. A mint aztán ez a tu-
dományos irányzat — a kulturaképes népek növekvő mű-
ködésével párhuzamban — megizmosodik s öntudatossá 
válik, a hagyományos theologiai áltudománynyal szemben 
mind élesebb s határozottabb ellentételre is helyezkedik. 
Kezdetben a sorsa gyanú s üldöztetés ugyan, de lassan-
ként a műveltek bizalmát megnyeri. A theologia elveszti 
ősi tiszteletes nymbusát s a papok tudományába vetett 
bizalom meginogtával meginog a műveiteknek a népval-
lásba vetett hite is. A philosophia szükségszerűleg meg-
dönti a régi theologiai metaphysika hitelét s a felsőbb 
rétegeket a skepsis, a vallásos közöny, sőt a vallástalan-
ság karjaiba vezeti. így történt ez tényleg Görögországban 
és Rómában. De a fejlettebb vallások is ismerik ez álla-
potot, a melyekbe t. i. ilyen, alapjában pogányos theolo-
gia csúszott be. A hol ez megjelen, viseljen bármely nevet 
is, ott már a bomlás csirái is el vannak vetve s vajmi 
gyakran megtörténik, hogy e hamis tudomány bukásával 
elbukik a kegyesség is ... A pap, ki ilyen theologiához 
van kötve, legjobb esetben az istenségnek jóhiszemű szer-
tartásmestere az egyházban, legtöbbnyire azonban theur-
gussá, haruspexszé és augurrá sülyed alá, ki szánalmas 
tisztét mechanikus vontatottsággal, ha ugyan nem egyenes 
öngúnynyal végzi. 

II. 

Igazában való theologiai- tudomány csak a profe-
tikus vallásokon belül lehetséges, ott t. i., a hol különös 
lelki erővel bíró férfiak, azon benső meggyőződésből, hogy 
Isten kijelentését vették, erőt merítenek vallásos közösség 
alapítására, a melybe éltető erőként a maguk vallásos 
szellemét lehelik. Az ily egységesen s szellemi úton kelet-
kezett vállásanyag aztán alkalmas arra, hogy igazi meg-
ismerés tárgyát képezze. A mindent uraló meggyőződés, 
hogy Istennek üdvakarata az embert boldoggá tenni, oly 
alap, a melyből szükségszerűleg új, egységes világnézet 
fejlődik ki. A gyülekezet hitélete megkívánja a vallásos 
oktatást és a biztos confessio, mint zászló körül való tö-
mörülést. Megszűnik a közöny szemben az isteni dolgok 
megismerésével s azzal együtt a pogányos tolerantia. 

Minden maradandó tekintélyre igényt tartó kijelentés 
egyaránt szükségszerűleg követeli a theologiai tudományt. 
Maga ama történeti tény, a mely az emberiség további 
életét meghatározni akarja, kényszerítőleg utalja a gon-
dolkozó értelmet arra, hogy azt történetileg megismerje 
s lényegét egységében felfogja; másrészt pedig minden 
történeti kijelentés, ha ki akar hatni, szükségszerűleg 
vallásos irodalmat teremt. Mint ilyen, minden művelt né-
pet máris philologiai kutatásra utal. A vázolt feltételekből 
fákadó philologiai, történeti és rendszerető tudomány azon-
ban első sorban magának az illető vallási közösségnek 
áll közvetlen, mondhatnók életérdekében, főleg a rend-
szerezés, hogy t. i. hitének tartalmát a gondolkozás esz-
közei segélyével tudományos egészbe összefoglalja. Hiszen 



minden egyes hitéletének s az üdvben való fejlődésének 
alapja a tudatos és vallásos odaadás azon kijelentés iránt, 
a mely kijelentéssel tudományosan a theologia foglalkozik. 
Minden profetikus vallás tehát csakugyan oly theologiát 
teremt, a mely tudomány akar is, kénytelen is lenni s a 
melyen a közösség kegyessége is bensőleg megosztozik. 

De épen az a kérdés, vájjon az a theologia tudo-
mánynyá lehet-e, a szó valódi értelmében. A kétség, 
melyet ez irányban oly sokoldalról szeretnek hangoztatni, 
látszólag nem is minden jogosultság nélkül való. Az okok, 
melyek e kétséget táplálják, részben az ily vallásalapítás 
természetében, részben a vallásalapító személyében, rész-
ben a kijelentésben rejlenek. Ha valamely vallásalapító 
az ő neki kijelentett s az ő életelemét képező új vallásos 
életerőt másokkal közölni akarja, a közlés érdekében szük-
ségszerűig alkalmazkodni kénytelen a beszéd és gondol-
kodás azon formájához, a melyet néki kora és népe mí-
veltsége nyújt. Vallásos meggyőződésével egyidejűleg tehát 
kénytelen lesz a néptudat sok elemét is kifejezésre jut-
tatni, sőt hogy azt minél inkább a nép lelkébe vésse, 
kénytelen a tanítását oly nyelven s a gondolkozás oly 
formájában közölni, a mely környezete — hogy úgy 
mondjuk — népies metaphysikájának színezetét hordozza 
magán, még ha ez oly gyarló és fogyatékos is. Minél 
inkább »tudós* valamely próféta, az ő profetiájának e 
tudós karaktere szükségszerűleg annál inkább előtérbe fog 
lépni s innen érthető, hogy tulajdonképen való értelem-
ben vett tudós soha vallásalapítóvá nem is lehet. Egy 
vallásalapító sem választja el az ő benső hitbizonyos-
ságának tartalmát ama népies formától, ellenkezőleg 
mind a kettőt együtt egyszerre juttatja érvényre. Már a 
vallásalapítás természeténél fogva is tehát minden ily 
theologia anyaga, csiraszerüleg, a tudományos mezőn oly 
elemeket rejt magában, a melyek a tudomány fejlődésé-
vel változatlanul nem maradhatnak. Hozzá a másik tény: 
a vallásalapító személye. Minden profetikus vallás alapí-
tójának személyiségével a legbensőbben össze van forrva; 
hiszen a vallásnak épen az képezi a különlegességét, sajá-
tos történeti karekterét, a mit, mint az isteninek megnyi-
latkozását, alapítója önmagában átélt. Ezért az ilyen val-
lásalapító élete természetszerűleg a legélénkebb vallásos 
érdeklődésnek a tárgya. Ez élet külső lefolyásának elbe-
szélésénél azonban az általa áthatott kegyes lelkek előtt 
minden tudományos és történeti érdek háttérbe szorul. 
Ez elbeszélés kizárólagos fori •asa a kegyes csodálat és 
szeretet, a melynek szemeiben a csoda természetes valami 
s a mely fáradhatlan abban, hogy alapítója szeretett, bál-
ványozott fejét folyton minél frisebb s gazdagabb koszo-
rúkkal ékesítse. S ugyan ezt tapasztaljuk, bárha gyengébb 
mérvben is, a vallás további fejlődésénél A mult mind 
csodásabb színezetet nyer, s a kérlelhetlen történettudo-
mány az ily hagyományokkal szemben a legkíméletlenebb 
kritikát kénytelen gyakorolni. S végül minden ilyen pro-
fetikus kijelentés szükségszerűleg, mint egyetlen biztos 
módon, az írás útján öröklődött át az utókorokra. S bárha 
egyéb írásbeli hagyományokkal szemben az ember sza-
badságát mindig megtartotta is, a szent könyvekkel szem-
ben a dolog máskép alakul, azok különös hódolatot s 
imádatos tiszteletet igényelnek. Hiszen bennök lá'ja a 
gyülekezet — és pedig joggal — az ő neki adott kijelen-
tés örökös megnyilatkozását. A hit alázatos engedelmes-
ségét, melylyel e kijelentéssel szemben viseltetik, már most 
természetszerűleg átviszi ezen iratokra is; csakhogy e 
kegyes tiszteletet és hódolatot nemcsak a vallásos tarta-
lomra terjeszti ki, hanem azon részekre is, a melyek tör-
téneti, természettudományi vagy metaphysikai természe-
tűek. sőt kiterjeszti azt az iratok formájára is s ezzel 

szent irodalmát a többi irodalmak közül ki és azok fölé 
és pedig hasonlíthatlan magasra helyezi. Minél erélyesebb 
a hit, mely ezt cselekszi, annál egyoldalúbban és szenve-
délyesebben fog az ilyen dolgokon csüggeni. Az üdvös-
ségét kizárólag a vallásos hittől tenni függővé, őt többé 
ki nem elégíti; ellenkezőleg, függővé teszi azt. szentiratá-
nak azon tételei elfogadásától is, a melyek alapjukban 
nem a hit, de a tudás körébe tartoznak, más szóval a 
a tudomány tárgyait hittényekként állítja oda. S a theo-
logiának így — úgy látszik — itt sem marad egyéb 
választása, minthogy elfogadva a tudományos irodalmi 
kritika elveit, a gyülekezet vallásos életét kritikailag alá-
ássa s ezzel jogát a gyülekezetben eljátsza, avagy, hogy 
a tudás elveit nem respectáló kegyesség igényei előtt meg-
hajolva, a tudományos jelleg igényéről végleg lemondjon. 
Ez okok alapján immár csakugyan érthető, hogy nem 
minden profetikus vallás bírja el az igazi theologiát s hogy 
még az igazi vallásokban is nem minden theologia egyút-
tal valósággal tudomány is. Viszont azonban világos az 
is, hogy az emberiség művelődésének fejlődésében a töké-
letesség igényével csak azon vallás léphet fel, a melynek 
theologiája igazi tudomány is. Mert tudományos igazság 
és kegyesség nem zárhatják ki egymást, a nélkül, hogy 
az emberiség lelkét meg ne mérgezzék. 

Plogy nem minden profetikus vallás bírja el az igazi 
theologiát, ennek példáj ct Islam, melynek »Könyve* 
(a Korán) a hivők szemében nemcsak tartalma, de for-
mája szerint is, egész terjedelmében érinthetlen igazság. 
Fejlődésről, haladásról itt többé nincs szó: a theologia 
mind ennek esküdt és elkeseredett ellensége. Minden űj 
gondolat, minden úttörő tudományos felfedezés átkozott. 
S az igazságtalanság és barbarismus ez átka meg nem 
törhető, míglen eljön az idő, midőn a rossz theologiával 
együtt maga a vallás is hamisnak bizonyul és megdől. 

Ámde még az igazi vallásban sem fejlődik ki a 
theologia mindjárt mint valódi tudomány. Ha egy új vallás 
megragadja a sziveket és közösséget alkot, abban rend-
szerint a vallási, illetőleg a valláserkölcsi tényező válik 
elsőben is uralkodóvá. A lelkekben csak e szózat él: »Egy 
a szükséges dolog« — s minél emelkedettebb és igazabb 
az ilyen vallás, amaz állapot annál szükségszerűbb. A 
theoretikus megismerés, szemben a hittel, teljesen hát-
térbe szorul. A tudománynak nincs sem értéke, sem joga. 
Legfeljebb mint eszköz bír jelentőséggel, a kijelentés fé-
nyeinek beigazolása érdekében s azon szempontból, hogy 
a hit rendszerének logikai formát s jogszerű bevégzett-
séget biztosítson. Egyetlen, önmagára értékes tudomány 
tehát itt csupán a theologia. A hitnek biztosítása és a 
kijelentés autoritásának megóvása érdekében kerítést von-
nak annak okiratai körül. Nem törődve a tudomány jogával 
s fejlődésével, mindent, a mi történetileg a kijelentéssel esik 
össze, a csalatkozhatatlanság és szentség bibortakarójával 
fedeznek be. így történt ez s így fog történni mindig és 
mindenütt, a hol a vallásos élet új, elemi erővel buzog fel. 
Ez a nyitja, miért nem volt a reformáció sem hajlandó 
tudományos érdekek miatt a vallásos igényeknek bármily 
jelentéktelen korlátozására is. S ha Luther ultramontán 
birái azt vetik az ő szemére, hogy néki a tudomány és 
a theologiának tudományos müvelése kevésbbé feküdt 
a szivén, mint olyik scholastikus doktornak avagy pápá-
nak. nem veszik észre, hogy Luther épen ebben mutat-
kozik igazi vallási hősként és géniusként. Igazi, vallásos 
reformációnak sohasem szabad tudományos szempontból 
kiindulni s első sorban is tudományos célokat szolgálni. 

(Folyt, kcho Stromp László. 



B E L F Ö L D . 

N y i l t v á l a s z . 

— Tekintetes Hosszú Ferenc úrnak. — 

E becses lap 46. számában az >Unitárius Közlöny« 
szerkesztőjéhez intézett »Nyilt Levélre«, mint a megne-
vezett lap szerkesztője, egy pár sor választ a »Nyilt levél« 
t. olvasói tájékozására szükségesnek tartok. 

Egy vidéki tudósító f. év július havában, mint szer-
kesztőnek azt írta, hogy »a szabadkőmívesség terjed pap-
jaink között is«. A tudósítást nem közöltem, hanem a 
helyett a szerkesztői izenetek között azt jegyeztem meg, 
hogy a mi egyházunkban »oly tiszta és teljes szabadság 
van a gondolkozásra — hozzá tehettem volna: a cselek-
vésre is — hogy innen nincs miért vágyni sehová«, külön-
ben is, most mi sem indokolja a szabadkőmívességet. 

Erre az izenetre válaszul egy névtelen levél külde-
tett be a szerkesztőséghez, melyben »Egy szabadkőmíyes* 
személyeskedő megjegyzései foglaltattak női kézírásban. 
E névtelen levélre a szerkesztői izenetben válaszoltam és 
pedig, tekintettel arra, hogy nővel állok szemben, minden 
kímélettel. Válaszomra Hosszú Ferenc úr beküldött egy 
hosszú levelet, közlés végett. Nem közöltem, mivel célja 
nem fölvilágosít ás volt, — mit kértem — hanem szemé-
lyeskedés, a minek nem adhattam helyet. Ezután jutott a 
H. F. levele a Prot. Egyh. és Isk. laphoz, lényeges kiha-
gyással és szelíd ítéssel. 

Miután H. F. úr nyíltan bevallja, hogy »bosszanko-
dottmidőn levelét Íratta, remélem, maga sem számított 
komoly számbavételre, így tehát nagyon röviden válaszol-
hattam volna, minthogy annak személyeskedő része a 
józanul ítélő emberek előtt nem bír értékkel, vádjai pedig, 
melyekkel velem együtt azokat illeti, a kik Angliában 
végeztük felsőbb tanulmányainkat, merő állításnál nem 
egyebek, melyeket addig, a míg positiv adattal nem bizo-
nyít, csak rágalomnak tekintek és visszautasítok. 

Ámde, miután Dávid Ferencen elkezdve Chaningig 
le, minden unitárius jelesünk emlékét megháborgatja és 
e neveket a gróf Mayláth püspökével összekeveri, enge-
met meg odaállít az unitárismus quasi képviselőjének az 
ultramontanismus örvénye mellé, a kérdés érdekeben. 
kénytelen vagyok többet mondani, mint a mennyit egy 
ilyen személyeskedő levél megérdemelne. 

H. F. úr a szabadkőmívesség mellett lelkesedik. Ám 
legyen neki az ő kedve szerint. De azt a fölfogásomat 
föntartom, hogy unitárius papnak és általában unitárius 
embernek nincs oka olyan társasághoz szegődni, a mely, 
bár nagyon szépek elvei, rejtegetve, titokban tartja gyű-
léseit és úgy végzi munkáját. Ne gondoljon a farizeusokra, 
kik az utcákon sípolnak, hogy az emberek lássák jó cse-
lekedeteiket, hanem gondoljon arra a szabadságra, a mely-
lyel minket megszabadított a törvény nyűgétől Pál apos-
tol, a szolgaság láncától az új idők szelleme. A mi uni-
tárius elődeink már régen kimondották és Erdély rendjei 

törvénybe iktatták, hogy mindenki azt a hitet kövesse, 
a mely neki tetszik. Ettől a szent jogtól hosszú időn ke-
resztül el voltunk zárva, el a polgári jogtól, el a gondol-
kozás jogától is. De most mindezeket élvezhetik az unitá-
riusok is, mások is. Ha hitelvei valakit eltiltanak azoknak 
a magasztos elveknek a gyakorlásától, a melyeket az evan-
géliumból tanult, annak igaza van, ha szövetkezik elv-
társaival és nem pihen valameddig ki nem vivja azt, a 
mit más élvez és a mihez neki is joga van. 

Én el tudom képzelni, hogy a szabadkőművességre, 
ilyen értelemben, ma is sokaknak és sok helyen szüksé-
gük van, de azok nem mi unitáriusok vagyunk, kiket a 
hit, a lelkiismeret, a gondolkozás és cselekvés szabadsá-
gában sem dogmánk, sem egyházszervezetünk nem korlá-
toz. Erős meggyőződésem szerint mi mint unitáriusok nem 
nyerhetünk, mi csak veszíthetünk. Ezért méltányoltam a 
vidéki levelező megütközését azon, hogy unitárius papok 
is a szabadkőmívesség befolyásának engedtek. 

Midőn így fogom föl az unitárismus lényegét, nem 
szükség védenem eljárásomat a gróf Mayláth püspökéhez 
hasonlítás ellen. A buzgó főpap bizonynyal nem azt félti, 
a mit mi. 

Nagyon téved, ha azt hiszi H. F. úr, hogy a sza-
badkőmívességet védelmezi, úgy a mint nyilt levelében 
védelmezni akarta. Nem veszi észre, hogy a szabadkő-
mívesség hirdetett elveit sérti meg ezzel is és azzal is, 
hogy ha mint szabadkőmíves egy egyház dolgaiba ele-
gyedik, mégha különben ahhoz az egyházhoz is sorozza 
magát. Alig hiszem, hogy ezzel a szerepléssel nagy szol-
gálatot tett volna a szabadkőművességnek. 

Végül, miután látom, hogy unitárius voltát szereti 
emlegetni és előtérbe állítani még a szabadkőmívesség 
védelmezése közben is, jövőre nézve azt ajánlom, hogy 
mikor »beteg«, akkor ne izgassa magát az ilyen dolgok-
kal. Bizonynyal vannak Háromszéken még mások is, a 
kiknek olyan nagyon szivén fekszik — ha szükség — a 
szabadkőmívesség védelme. Azoknak kell hagyni. Külön-
ben is nem értem, hogy mikor unitárius papokról volt 
szó, miért állott elé ön és ráadásul, olyan fegyverrel, a 
milyet egy unitárius pap, erős hitem szerint, nem hasz-
nált volna. Lám, most már megnehezítette helyzetét összes 
pap barátainknak, a miatt az egy-kettő miatt, a kiket 
— ha ilyenek tényleg vannak — védő szárnyai alá foga-
dott. Ajánlatomnak egy fontos indító oka is van. Az egy-
ház történelméből azt tanultam, hogy az unitárius egy-
háznak és vallásának legtöbbet ártott egy különben derék 
unitárius ember, Eössi András beteg ágyán mondott gon-
dolataival, mert ezekből a beteg gondolatokból született 
a szombatosság, ez pedig, hogy egyebet ne említsünk, 
épen oda benn a szép Háromszéken eltemette hatvan 
derék és népes gyülekezetünket. 

Kolozsvár, 1897. november 20-án. 
Boros György, 

az »Unitárius Közlöny « 
szerkesztője. 



K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
Az ultramontán sajtó. — Canisius ünnepélye. — Az ókatholikusok 
bécsi kongresszusa. — Hoensbroech műve az ultramontanismusról. 

A boldogult német császár: Frigyes a jelenkori fele-
kezetközi viszonyok jellemzéséül alkalmilag hangsúlyozta: 
»azt hiszszük, lehet még magunkról azt mondanunk, hogy 
evang. protestánsok vagyunk*. Azt tette a minap méltó 
fia, II. Vilmos császár is, a ki Magdeburgban elhangzott 
egyik hivatalos felköszöntőjében hálás kegyelettel és dicsé-
rettel megemlékezett a hiteért a 30 éves háborúban vér-
tanúságot szenvedett városról, mely ezzel az evang. hit 
történetében ércnél tartósabb emléket emelt magának. E 
felköszöntőjére, melyben a császárnak evang. hithűsége 
s hazafias történeti érzéke nyilvánul, nem hallgathatott 
az ultramontán sajtó, s úgy a »Germania*, minta »Kölni 
újság* arra tanította meg a császárt, hogy >a 30 éves 
háború nem volt vallási háború*, s hogy >Magdeburg 
elpusztulásában a svédek a bünösök«. Valóban — jegyzi 
meg Beyschlag — ilyen cégéres történeti hazudozókkal 
lehetetlen vitatkozni. Hisz köztudomású dolog, hogy a 30 
éves háború a politikának érintése mellett is a habsbur-
gok, a jezsuiták s a spanyol soldateska rémes müve az 
ellenreformáció szolgálatában. S aztán mégis a pápás 
historikusok p. o. Kannengieter et consortes beszélnek 
»történeti hazugságokról!« 

De ép az ilyenekben nyilvánul az ultramontán sajtó 
egész valója. Legközelebb egészen helyesen így jellemez-
ték: »E sajtó majd a vallást politikává, majd a politikát 
vallássá teszi. A prot. egyház és az állammal szemben 
majd szelíd és békülékeny, majd ellenséges indulatú, merev 
es kihívó. Most a megbántott, mellőzött qs félreismert 
ártatlanság, máskor pedig a dacos, győzelmében bizonyos 
és despolitikus hetykeség hangján szólt. Néha a tudomá-
nyosság kölcsönkért ruhájával büszkélkedik, máskor meg 
a babona levetett köntösébe bújik. Ma a tömeg kegyét, 
holnap a fejedelmekét hajhászsza. Ma arról biztosítja 
olvasóit, hogy példátlan türelmességgel a máshitűek val-
lásos érzelmeit sohasem sérti, holnap gyalázza Luthert 
és Gusztáv Adolfot. Ma jóakaró tanácsadóként tolakodik 
kétszinüsködve a protestánsokhoz, holnap különbség nélkül 
kigúnyolja őket. Ma a szabadságnak és türelmességnek 
menedéke, holnap a rabszolgai megalázkodásnak és vak-
buzgó zelotismusnak a híve. Mindenhez ért: tud csábítani, 
hízelegni és üldözni, és ha célszerűnek találja, tud lár-
mázni és szidni, csűrni, csavarni és eltusolni, hazudni és 
csalni. Az ultramontán lapok hangjukra és irányukra 
nézve különfélék lehetnek, egyben azonban megegyeznek: 
a pápaság, a római egyház dicsőítésében és az evangélium 
lealacsonyításában.« Ennél jellemzőbb képét aligha lehet 
adni az ultramontán sajtónak. 

Canisius jezsuitának decemb. 21. halálának 300 éves 
fordulójára tartandó emlékünnepe újból alkalmat adott 
a békepápa ő szentségének, hogy fanatikus gyűlöletét a 
80-as évek szidalmaihoz hasonlóan a reformációra és 
annak hősére Lutherre urbi et orbi kiáraszsza. A »beati 
fikált* s azt hiszszük nemsokára »sanctifikált« Canisius 
egyik̂ legelső kiváló német követője volt a spanyol Loyolá-
nak, ki sok erővel, erőszakkal és csellel szolgálta Ausz-
triában az ellenreformáció ügyét s oltogatta a Witten-
bergben megújult evangéliumi keresztyénség tüzét. A bajor 
tartományi főzsinat sietett is Loeseh főtörvényszéki taná-
csos egyhangúlag elfogadott indítványára kijelenteni, hogy 
»a pápai széktől imént kiadott Luthert és a reformációt 

gyalázó, valamint a felekezeti békét a legnagyobb mér-
tékben veszélyeztető prot. áldásban részesülő házaspárok 
és prot. nevelésben részesülő gyermekek pellengérre állí-
tását a leghatározottabban és legegyetértőbben visszauta-
sítjâ  Valóban e gvalázások cáfolatra nem szorulnak, 
mert azok alapjaival minden evang. prot. keresztyén tisz-
tában van. A Canisius-ünnepélyt elrendelő és bevezető 
békepápa Lutherben a forradalmárt, az erkölcstelenség 
terjesztőjét, s a nihilismus és communismus forrását, 
Canisiusban ellenben az »apostolság« képviselőjét látja, 
a kinek emléke a protestantismus halálos óráját fogja 
jelenteni. Ez alkalommal Haffner mainci püspök is azzal 
vádolja Luthert, hogy az alázatosság erényének hiányá-
ban a bibliát meghamisította, az ellenségeskedést szította 
s a szentséget megszentségtelenítette. Az ilyen rég jól is-
mert szidalmazások már privilégiumai Ő szentségeiknek, 
a melyek akaratuk ellenére csak emelik »a németek leg-
népszerűbb fiának* emlékét a protestánsok sziveiben. 
Canisius emlékének megújításától várják ma a német 
ultramontánok a jezsuiták visszahívását, hogy aztán annál 
zavartalanabból traktálhassák vakbuzgó híveiket Csápori 
Gyulánk által magyarra is fordított (1887) Taxii-féle szé-
delgésekkel ! 

Az ókatholikusok szeptember havában tartott kon-
gresszusa Bécsben fényesen sikerült. A német, svájci és 
utrechti püspökön kívül jelen voltak amerikai, angol és 
orosz püspökök és tudósok nagy számmal. A prot. tudó-
sok közül Nippold jénai tanár, az olasz liberális kath. 
mozgalom hivei közül az ismeretes Miraglia jelent meg. 
E kongresszus számos theol. és egyházi gyakorlati kérdés 
felől tanácskozott és sok üdvös dolgot vitatott meg. Kegye-
lettel hódolt Husz és prágai Jeromos cseh reformátorok 
emlékének, hangsúlyozta a polemizálás elkerülését és a 
positivitás erősítését a beszédben és az oktatásban, ki-
emelte a valódi katholicitást az egyházi tan, fegyelem és 
kultusz terén, és különösen javasolta a ker. egyház fele-
kezetek békés érintkezését. Ez magyarázza meg az óka-
tholikusok sűrű unió tárgyalásait az anglikánokkal és a 
keletiekkel. Miután az ókatholikusok az őskeresztyén sym-
bolumok és egyetemes zsinatok álláspontján állanak s az 
őskeresztyén dogmákat és szervezetet tartják, azért a 
nemzeti egyházak uniója felséges katholikus gondolat. Van 
az ókatholikusokban minden szigorú históriai objektivitá-
sok dacára is egy élő subjektiv elem, t. i. a szabad sze-
mélyiség, a lelkiismereti szabadság, a személyes felelősség 
és a keresztyén ismeretfejlesztés elve, mely hiányzik 
Rómában, de hiányzik a byzantinistikus orthodoxiában 
is. A püspöki szervezet, a hierarchiai successió, a merev 
orthodoxia, és nálunk a sok confessionalismus és negatív 
kriticismus mindenesetre útjában áll a ker. egyházfeleke-
zetek valóban evangéliumi és kath, jellegű uniójának. 
Ilyen gondolatok merültek föl bennünk a legújabb ókath. 
kongresszus tárgyalásainak olvasásánál. Tudvalevőleg Nip-
pold jénai tanár a felekezetközi unió egyik legelőkelőbb 
egyengetője és elsőrangú harcosa az »összehasonlító hit-
vallástan« studiumának előkészítésével. 

Hoensbroech gróf, a berlini exjezsuita újból megszó-
lalt. »Der Ultramontanismus, sein Wesen und seine Be-
kámpfung* cím alatt egy 313 lapra terjedő művet adott 
ki. a mely közvetlen források és személyes tapasztalatok 
alapján a német egyházpolitikai viszonyok szemmeltartá-
sával leálcázza az ultramontánismust az egész vonalon. 
Nem kiméi tényeket és személyeket, nagy erkölcsi bátor-
sággal jellemzi az állapotokat s mond ítéletet a mult 
és a jelenkori német állami kormányzás felett. Műve első 
részében az ultramontanismus' lényegét, második részé-
ben annak sikeres ellensúlyozására és végleges leküldésére 



vonatkozó eszközöket ismerteti. Azt akarja, hogy »műve va-
demeumja legyen a nyilvános téren szereplöknek ú. m. a 
hivatalnoknak, népképviselőnek, írónak, journalistának stb*. 

Hoensbroech definitiója szerint »az ultramontanismus 
oly világi-politikai, vallásellenes rendszer, mely a ker. 
vallás köpönyege alatt világi politikai, s földi-anyagi ural-
mi célokat és érdekeket követ, vagyis oly rendszer, mely 
a vatikáni zsinat óta a római kath. vallás teje a pápa 
részére egy világi-politikai uralkodónak absolut jogait 
vindikálja az egyes népek és fejedelmek felett«. Az ultra-
montanismus és a keresztyénség közötti diamstrális ellen-
tétet Jézus megkisértetésének 3-ik aktusán világítja meg. 
A mit Jézus ott visszantásított, már t. i. az e földi biro-
dalmak feletti uralmat s annak minden dicsőségét e világ 
fejedelme előtti meghódolása árán. Azt a római egyház 
a maga egész teljességében ideáljának elfogadta s e földi 
birodalmak feletti absolut uralmára vonatkoztatta és pedig 
úgy az elmélet, mint a praxis terén. Jézus visszautasította 
a legfőbb bírói szerepet a népek, birodalmak és fejedel-
mek fölött, mert gondosan elkülönítette a vallásosnak 
terél a politikaitól, míg ezzel szemben a pápa elfogadta 
az új világ birói felosztásának a szerepét Spanyolország 
és Portugállá között. S végül Jézus országát »nem e világ-
ból valónak* mondotta, a pápa ellenben Krisztus országát 
e földi hatalom országává alakította át s tűzzel vassal 
engedelmességre szorította a császárokat és királyokat, 
népeket és állatokat egyaránt. 

Gazdag históriai apparátussal igazolja az ultramon-
tanisról adott definitióját. Döttinger »Papstthum« című 
klasszikus vádirata és Schulte »Die macht der römischen 
Pápste« című műve voltak az előmunkálatai. E művek 
bizonyítékai alapján kimutatja, hogy a középkori pápa-
ságnak egyetlenegy világuralmi törekvése sincs ma vissza-
vonva sem elméletben, sem a gyakorlatban, sőt Liberatore 
Hammerstein és más modern jezsuiták még VIII. Bonifác 
hirdedt bullájában is ̂ dogmatikus, tehát kath. hittörvényt« 
látnak. A pápa absolut világuralma ma is a pápás iroda-
lom s a katholikus nagygyűlések kedvelt thémája, s az 
inquisició rémes intézménye s az a kathol. vallások üldö-
zése máig is kedvelt ultramontán pruscipium. »Nem a hier-
archia akaratán múlik, mondotta Hefele püspök 1870-ben, 
hogy a máglyák ma nem égnek. S a Syhabus nem esz-
telenségnek mondja-e a vallási és lelkiismereti szabadságot 
s a tudományos fentartás szabadságát? 

Hogy a szellemek absolut leigázását célzó eme rend-
szer ellen védekeznie kell a modem államnak épen alatt-
valóinak erkölcsi szabadsága és jogi érzete érdekében, az 
nem szorul bővebb magyarázatra. Az államnak önmaga 
iránti legfőbb kötelessége, hogy Canossába ne menjen és 
pápás alattvalóinak erkölcsellenes cadaver engedelmességét 
ellensúlyozza. Az ultramontanismus ma naggobb és vesze-
delmesebb ellensége a modern államnak, mint a sociál-
demokratia (174—180. 1.), mert utóbbi korunk akut beteg-
sége, előbbi ellenben a világtörténelem krónikus baja. Ez 
alapon kérdi Hoensbroech, s itt a német hazafinak hang-
ján szól: ha Németország az evang. hitvallásnak köszöni 
mai szellemi és erkölcsi erejét és felvirágzását, Spanyol-
ország és Belgium ellenben épen az ultramontanismusnak 
a maga halálát, akkor mit keres egy német ev. keresz-
tyén s pláne a legnagyobb német prot. tartomány egyház 
feje, a porosz király az evang. hitvallás legnagyobb ellen-
ségénél és örökös szidalmazójánál Rómában ? Minek része-
síti püspökeit és érsekeit fejedelmeket illető jogokban és 
kitüntetésekben ? A német kormányok és pártok eszme-
szegénységét és jellemgyengeségét teszi felelőssé a szerző 
a német császár római útjaiért és Canossába induló poli-
tikájáért. 

Az ultramontanismus leküzdése és teljes lefegyver-
zése képezi Hoensbrosch művének 2-ik részét. Annak 
eszközei az ultramontanismusĵ s a kath. vallásosság meg-
különböztetése. továbbá lényegének és fegyvereinek alapos 
ismerete s végül a liberális kath. mozgalmak erősítése 
és támogatósa, mely téren különösen az ókath. reform-
mozgalommal szemben Schultével egyezőleg Hoensbrosch 
szerint is »megbocsáthatatlan esedendő bűnt követett el 
a porosz kormány«. Szerzőnk híve az ú. n. »Kanzel-
paragrafus«-nak, vagyis kívánja az ultramontán klérus 
nemzeti politikai működésének megszorítását, megtiltani 
kívánja a német theologusoknak Rómában és Insbruckban, 
mint a jezsuiták fészkein való kiképeztetését, s a rendek-
nek a minimumra való redukálását. 

Legérdekesebb szerzőnknek a jeszuiták visszahívásá-
hoz való állása. Hisz 13 évig köztük élt, ismeri azok 
machinátióit minden téren s azt mondja, hogy Német-
ország sok városaiban máig is akadály nélkül folytatják 
propagandistikus működésüket a gyónás, az exercitiumok 
s a missziók terén. Kicsinyes dologra ügyel ugyan a 
kormány és nevetségessé válik, de egészben véve alig 
törődik velők. Közvetlen tapasztalatai alapján következő 
jessuitaiör vényt javasol: 1. A jezsuiták rendje az egész 
német birodalomból és annak összes kolóniáiból kitil-
tandó; 2. Az egyes jezsuiták rendi tevékenysége minden 
téren betiltandó, az az nem prédikálhatnak, gyóntathatnak, 
missziónálhatnak, katechizálhatnak, taníthatnak, nevelhet-
nek stb. A törvény is így intézkedik, de csak a papíron, 
négy okot hoz föl Hoensbrosch javaslatának indokolásául: 
a) A jezsuita rend és annak tanai hazaellenesek; b) a 
legnagyobb mértékben államveszélyesek; c) a legsúlyosab-
ban aláássák a felekezeti békét s d) a rend és annak 
tanai főleg az eskü tanában aláássák az erkölcsiséget és 
a jogbiztonságot. Jegyezzük meg jól, egy volt jezsuita 
írja és javasolja ezeket a jezsuitákról. 

Egy utolsó fejezetet szentel Hoenbroech gróf műve 
a cent rumnak, mint az ultramontanismus politikai kép-
viselőjének. »E párt* — mondja Hartmann, a philo-
sóphus — »azért annyira veszélyes, mivel mint igen erős 
opposító a vallásos népösztönök ügyes kiaknázásán alapul 
s annak az ellenséges internationális világuralomnak az 
előőrse, mely a népek és nemzetek leigázását célozza*. 
S tényleg a centrum és nálunk a néppárt kormánykép 
telen, mivel közte és a nemzeti kormány közt áthidalhat-
lan úr tátong. »Borzasztó az« — mondja Hoensbroech — 
»hogy a kormány azzal a párttal másként bánikel, mint 
a soeiáldomokratiával*. 

De mindezeket a védekező eszközöket szerzőnk 
csak másodrendűeknek tartja. A fődolog: az ultramontán 
gyökér atvágása a kath. vallás és az ultramontán rend-
szeres szoros elkülönítése útján«. Ne tekintsük a pápát 
többé souveránnak, hanem a kath. egyház egyszerű lelki 
fejének és főpásztorának. Ne tartson a kormány nála 
követeket, ne engedje meg a nuntiumokat, a melyek csak 
pápai spiónok, s ne bánjon el a kormány a főpapokkal, 
mint »egyházfejedelmekkel*. Ezeknek a külső udvarias-
ságoknak eltörlésével eltűnik az ultramontanismus mása 
és imponáló fénye a megtévesztett lelkiismeretek előtt. 
A pápás egyháznak megfosztása a világi politikai kitünte-
tésektől szerzőnk szerint a leghatalmasabb eszköz az 
ultramontanismus hiú üres befolyásának ellensúlyozására 
és leküzdésére. 

Heyschlag nézete szerint szerzőnk fejtegetéseinek 
hamis következtetése abban áll, hogy lehetségesnek tartja 
az ultramontán világiasságnak s a kath. vallásnak elkülö-
nítését, s úgy látom, hogy abban igaz is van. Pápás 
római vallás és ultramontanismus szerintünk el nem 



különíthető, mert a kettő azonos fogalom. A római vallás 
ultramontánismus, s az ultramontanismus épen a római 
vallás, mely gyakorlatilag soha el nem különíthető egy-
mástól. A prot. és a pápás vallásosság között épen az a 
különbség, hogy szerintünk a vallásnál minden a személyes 
és közösségi hitviszonytól, a pápás szerint ellenben a 
pápától függ, s ez épen az ultramontanismus. Az Istennel 
való életközösség a vatikánum óta csak a római pápa 
útján lehetséges, már pedig a vaticáni dogma Rauscher 
bécsi bíboros szerint elvileg az állam ellenségévé teszi 
a kath hivőt. 

Igazságtalan, sőt esztelen tehát a kormányok részé-
rői, ha ilyen örökösen szidalmazó külföldi vallást támo-
gatnak. Szüntessék be a római kath. theol. fakultásokat, a 
melyeknek 1870 óta úgy sincs jelentőségük, vágják el a 
klérusnak a népiskolához való viszonyát, mely úgyis a 
modern állam szülöttje, szorítsák meg e rendek míiködé-
dését s különösen a jezsuiták aknanumkáját s szakítsanak 
végre-valahára a hamis paritás elvével az egész vonalon. 
Persze ehhez erély, bátorság s jellemezős szilárdság, min-
denek fölött pedig céltudatos állami politika szükséges, a 
mi jelenlegi politikusainkban nincsen. 

Hisszük, hogy Hoensbroech müve sokak szeméről 
le fogja venni a hályogot. Hát még a mi állapotaink 
milyenek itt Magyarországon? Azoknak leálcázására is egy 
Hoensbroech grófra volna szükségünk! 

Eperjes. Dr. Szláuík Mátyás. 

IRODALOM. 

A magyar nép múltja és jelene című két köte-
tes művéből Benedek Eleknek az Athenaeumnál megjelent 
a második füzet, melynek elején mindjárt két művészi 
kivitelű műmelléklet köti le figyelmünket. Az egyik a 
magyarok bejövetelét ábrázolja, a másik pedig eleven, 
mozgalmas kép: az I. Endre korabeli fejérvári népgyűlést 
idézi elénk, midőn a király az ősi szokáshoz híven a 
népet is gyűlésbe hívja. Külön fejezetet szentel az író 
Szent Lászlónak, ügyesen kapcsolván össze a róla szóló 
legendákat, hagyományokat a történeti tényekkel, kimu-
tatván, hogy bár Szent László törvényei kegyetlenül szigo-
rúak voltak, mégis Szent László emléke, Mátyás kivételével, 
a legszebben maradt meg a nép lelkében. Ebben a füzet-
ben indul meg még egy igen érdekes fejezet: a csirájában 
levő megyei és községi élet rajza. Megkapóan, érdekesen 
írja le Benedek az elnyomott nép küzdelmeinek történetét. 
Egy-egy füzet ára 30 kr. s elő is lehet rá fizetni a kiadó 
Athenaeumnál és minden könyvkereskedőnél, még pedig 
5 füzetre 1 frt 50 krral, 10 füzetre 3 frttal, 20 füzetre 
6 frttal és 40 füzetre vagyis az egész könyvre 12 frttal. 

+* Emlék cím alatt Héjas Pál csurgói főgimnáziumi 
tanár előfizetést hirdet. Előfizetési felhívása így szól: 
Negyvenéves tanárságom után, melyet az isteni gondviselés 
a csurgói ev. ref. főgimnáziumban eltöltenem engedett, 
dolgozataimból, miket e 40 éven át többnyire alkalmi 
emlékbeszédek, emlékversek, emléksorok valamint »Kalá-
szok a klasszikus ó-kor mezejéről« címen írtam, szándé-
kom egy kötetnyit adni a nagy közönség elé »Emlék* 
cím alatt. Az előfizetési határidőt f. é. december hó 15-ig 

tűzöm ki. A mű ára fűzve 1 frt, vagyis két korona s 
f. évi december hó derekán, legkésőbb december hó végén 
jelenik meg. Gyűjtőknek 10 péld. után egy tiszteletpél-
dánynyal szívesen szolgálok. Az előfizetési pénz hozzám, 
címemre (Csurgó, Somogy m.) küldendő. Héjas Pál ref. 
főgimn. tanár. 

** A Szalay-Baróti-féle »Magyar Nemzet Törté-
neté «-nek most jelent meg a 73-ik füzete, mely Il dik 
.József császár, a fejedelmi filantróp, a nagy tehetségű 
reformer, a magyarok alkotmányának kíméletlen meg-
támadója uralkodását ismerteti s oly megkapó eleven 
színekkel festi az autokrata császár se traditióinkat, se 
nemzeti jogainkat nem kimélő merész reformjait, hogy 
ennél hívebb képet nem nyerhetünk a koronázatlan impe-
rátor politikai és társadalmi reformát alakulásairól. A 
füzetet két műmelléklet (I. Ferencz József ifjúkori arcképe 
és I Napoleon proclamatió javak hasonmása) díszíti, szöveg 
illusztrációk pedig ezek: Battyhányi József gróf, Magyar-
ország prímása. A türelmi rendelet emlékére vert érem. 
VI. Pius pápa. VI. Pius pápa és II. József találkozása. 
II. József. II. József elrendeli a koronának Bécsbe szállí-
tását. II. József német nyelvi rendeletének kezdete. A 
Wodianer-cég kiadványa. 

** A nagy-kikindai ev. ref. missziói egyház 
története. Tíz évi fennállásának emlékére írta Fekete 
Gyula lelkész. Nagy-Kikinda, 1897. 76 lap, ára 1 korona. 
A jövedelem egy jótékony alapítványra fog letétetni. Nagy-
Kikindán a református egyház a közegyház erejével, a 
közalap támogatásával szervezkedett, mely 6000 frt tőke-
segélyben részesítette; az államadomány 1890-ben 45 kat. 
hold földet adományozott számára. Van az egyháznak 
immár csinos imaháza, iskolája, parokhiája, melynek kelet-
kezését érdekes részletezéssel beszéli el a füzet. Van 
továbbá lelkésze, ki egyszersmind a több szórványra kiter-
jedő kör misszionáriusa; van külör tanítója. Vagyona is 
tekintélyes (41 ezer frt). A lélekszám magában N.-Kikin-
dán csekély (140), de a misszióban, különösen Valkányon 
(230) nagyobb s együttvéve (738) elég tekintélyes. Lel-
késze ügybuzgó, tevékeny fiatal ember, ki hü szolgája az 
Úrnak, s ura a helyzetnek; ki tíz évi kitartó munkájával 
szép kis gyülekezetet szervezett Nagy-Kikindán. Az egyház 
e hó 28-án ünnepli fennállási jubileumát. Valódi öröm-
és hála-ünnep, mert idáig valóban sokra segítette az Ur! 

** Főiskoláink ifjúsága az időszaki sajtóban 
serény tevékenységet fejt ki. Csaknem egyidejűleg vettük 
a »Debreceni Főiskolai Lapok« és a »Sárospataki Ifjú-
sági Közlöny* ez évi első számait, melyet a debreceni, 
illetve a sárospataki magyar irodalmi önképző-társulat 
ad ki. Lendületes, csinos cikkek vannak bennük, tényle-
ges bizonyságai annak, hogy főiskolai ifjúságunknak van 
komoly törekvése, van »magasbra vívó szenvedelme*. 
Csak előre a komoly munkában: nagy hivatás vár a 
református müveit ifjúságra a magyar társadalomban, a 
magyar egyházban. Ápolják lelkeikben azt a nemes 
ideálizmust, azt a keresztyén ethikai szellemet, mely 
»minden országnak valódi támasza és talpköve«. 



E G Y H Á Z . 

Százéves templom. A f.-pokorágyi (Gömör) ev. 
templom százéves fennállását e hó 7-én ünnepelte meg 
az ottani egyház. Ez alkalommal Grlauf Pá/, rimaszom-
bati lelkész, főesperes tartott nagyhatású oltári beszédet, 
llüvös Lajos helybeli lelkész pedig szónoklatot, mely után 
a templom szépen megírt történetét olvasta fel, visszapil-
lantván a község és egyház múltjára is. F.-Pokorágy 
1590-ben vette fel a reformációt Első lelkésze Passer 
András. Anyaszentegyháza volt Rimaszombatnak, Tamás-
falának, Zellerjének, A.-Pokorágvnak. E két utóbbi a 
XVlI-ik század elején elszakadt tőle és reformátuss lett. 
Rimaszombat és Tamásfala pedig 1784- ben vált el tőle, a 
mikor Önálló ev. egyházzá szerveződött. F.-Pokorágvnak 
egyik derék papja volt Kmetty Pál, atyja Kmetty György-
nek, szabadságharcunk ismert hős tábornokának, ki ott 
is született. (J.) 

I S K O L A . 

A tiszántúli református tanári egyesület, mint 
már e Lap mult számában jeleztük, f. évi december 29-én 
Debrecenben gyűlést lart, melyre nemcsak az egyesület 
eddigi tagjait, hanem a tiszántúli ref. középiskolák összes 
tanárait meghívta. A gyűlés napirendjére a jelentések tár-
gyalása után több felolvasás (Dócn Imre: »Az államse-
gély és autonom középiskoláink, dr. Pallagi Gyula: A 
psychologia legközelebbi feladatai a paedagogiában, Sinlca 
Sándor: Részlet olaszországi tanulmány-útjából, K. Kiss 
József: Huzatnélküli távíró bemutatása) és S. Szabó .József 
előadásában a központi bizottságnak az egyesület jövője 
iránti előterjesztése van kitűzve. A felhívás nagyon helye-
sen fejti ki a ref. tanárok tömörülésének szükségességét, 
mikor azt mondja: »Minket multunk tradíciója, jelenünk 
szükséglete, jövőnk kilátása egyaránt elszakaszthalatlanul 
köt ez egyesülethez. Az alapszabályaiban kifejtett célok 
rnég mindig nincsenek elérve, sőt egyik-másikától távolabb 
vagyunk, mint két évtizeddel ezelőtt. A református tanári 
közszellem ma méginkább, mint valaha, csak utópia. Haj-
dan a főiskoláinkból kikerült tanárokban eltagadhatatlanul 
megvolt a közös kálvinista vonás. Ma több felől összeál-
lított, különböző nevelésben részesült s el ütő f̂elfogások-
ban lévő tanárkarainkban különböző tanítási, nevelési 
elvek, és a legtarkább világnézetek igyekeznek érvénye-
sülni. S mindez azért, mert nincs egy összetartó irányító 
szellem, nincs kölcsönös érintkezés, tehát hiányzik az egy-
másra való hatás is. Pedig mindaddig.̂  míg felekezeti közép-
iskolák állanak fenn hazánkban a ref. tanári közszellem 
ápolása minden ref. tanárnak egyenesen hivatásából folyó 
kötelességei Majd azt hangsúlyozza a felhívás, hogy a 
középiskolai tankönyvek készítését és kiadását is kezébe 
kellene vennie az újból szervezendő egyesületnek. Mind-
ezek kétségtelenül üdvös törekvések. A református tanári 
közszellem megteremtésére és ápolására valóban nagy szük-

ség van. Sajnos, hogy ezt a törekvés az összes reformá-
tus középiskolákra kiterjeszteni s az egész református 
tanárságot e célra tömöríteni nem sikerült; sajnos, hogy az 
ilyen egyetemesebb célok iránt még mindig nem tudunk 
érdeklődni. Mi pl. a tankönyv készítés és kiadás ügyét is 
szivesebben látnók valamely egyetemesebb kör vagy tes-
tület, pl. az egyetemes ref. tanügyi bizottság vagy a M. 
Prot. Irodalmi Társaság kezében. Többre lehetne menni 
azon az úton. De ha a jobb nem lehetséges (?), be kell 
érnünk a kevésbbé jóval is. Mert elvégre mégis jobb valami, 
mint semmi, s a fődolog mégis csak az, hogy csináljunk 
valamit. Ha nem csinálhadunk országos református, csinál-
junk hát legalább tiszántúli református tanár-egyesületet. 
De aztán csináljunk is ám! 

EGYESÜLET. 
A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület a közelgő kará-

csonyi ünnep alkalmából következő kérelmet intézi a 
keresztyén emberbarátokhoz. A könyörülő szeretet nevében, 
Budapest székes-fővárosunkban néhány év óta egész zaj-
talanul, de annál áldásosabban működik a nagvszivű 
fejedelemasszonyról elnevezett Lorántffy Zsuzsánna-egye-
sület, mely az Ínségeseket otthonukban fölkeresi, a züllés-
nek indult gyermekeket anyagi és erkölcsi gondozás alá 
veszi, a ruhátlanoknak ruhát ad (mit heti összejövetele-
inken a női tagok magok varrnak), az éhezőknek kenyeret 
juttat, s az elhagyatottaknak pénzbeli segélyt nyújt, feleke-
zeti különbség nélkül. Mult évben is közel 400 szegény 
között 800 darab ruhát, 1062 kg. kenyeret osztottunk 
ki s 167 Ínségesnek 1245 frt 85 kr. pénzsegélyt juttattunk. 
E mellett hat szegény árvát egészen egyesületünk neveltet, 
négyet pedig családoknál elhelyezve rendes nevelési segély-
ben részesít. A székes-fővárosi szükséglakásokban négy 
helyen valláserkölcsi oktatásban és kézimunka-tanításban 
részesítjük a züllésnek indult szegény gyermekeket. E 
mellett az erkölcsi és nemzeti szempontból egyaránt fontos 
szeretetmunkánk mellett, melynek költségeit tagjaink áldo-
zatkészsége hordja össze, a közelgő karácsony alkalmából 
istápoltjaink számára négy helyen karácsonyfát állítunk, 
több száz ruhátlant felruházni készülünk s nagyszámú 
szegényeinknek némi pénzsegély és élelmi szerek kiosztá-
sával karácsonyi örömet kívánunk szerezni. Hadd érezzék 
a könyörüleles emberszivek által ezek a szerencsétlenek 
is a keresztyén felebaráti szeretet melegét. A Krisztusi 
szeretet nevében bizalommal fölkérjük címedet, hogy az 
igaz felebaráti szeretet szellemében működő jótékony 
egyesületünket e szent munkájában pénzbeli adományával, 
használt ruhák vagy ruhakelmék és szövetek, továbbá 
élelmiszerek s a jelzett célra alkalmas bárminemű ajándék-
tárgyak küldésével támogatni szíveskedjék. Istennek ad. 
a ki könyörületből és a valódi szegénynek ad, s az ilyen 
adakozót szereti a könyörület jóságos Istene. A pénzbeli 
adományok s egyéb küldemények az egyesület alólirott 
tisztviselőihez intézendők. Rudapesten. 1897. november 
havában. Szilassy Aladárné, elnök (VII,, Wesselénvi-utca 
65.) Varga Gyuláné, alelnök (IV., Kálvin-tér 7.) Szőts 
Farkasné, pénztárnok (IX., Erkel-utca 3.) 

A Luther-Társaság köréből. A Luther-Társaság 
jövő évi munkatervébe felvette az oly vallásos iratkák 
kiadását, a melyek könnyed, népies modorban síkra szál-
ván a bűnök, tévelygések ellen, népünk valláserkölcsi 



érzületét ápolják, erősítsék. A szűkebbkörű bizottságnak 
e hó 8-án tartott határozatából tehát első sorban az oly 
népies elbeszélések megírását kérjük, a melyekben 1. a 
secták, 2. a felekezetnélküliség, 3. a soeialismus, 4. az 
áttérések stb. tévedései, káros befolyásai vannak feltüntetve 
s a melyek egyűttal feltüntetvén egyházunk nemes fény-
oldalait, vallásosságra, hithűségre buzdítanak. 5. Ezeken 
kívül szívesen veszünk minden oly népies elbeszélést, mely 
valláserkölcsi tartalmánál fogva alkalmas az építésre. 
Az elbeszélések két nyomatott ívnél hosszabbak nem 
lehetnek. Minden ívet 20 frttal honorálunk. Lehet a munka 
fordítás is, ha a fordító megszerzi a fordítás jogát s ez 
esetben a honorárium ívenként 10 forint. Az l—4 alatt 
jelzett iratkák lehetőleg 1898. január hó végéig küldesse-
nek be, a többi munkák beküldése nincs határidőhöz kötve. 
Az elbeszélések népies, vallásos lapunkban, az »Evan-
gélikus családi lap«-ban fognak először megjelenni s azután 
mint külön lenyomatok, apró füzetekben, a nép között 
terjesztetni. Egyúttal lefordíttatnak egyházunk más két 
nyelvére is. (Természetesen tót vagy német nyelvű nép-
iratkákat is szívesen veszünk.) A dolgozatok e lap szer-
kesztőjéhez küldendők be. A végrehajtó-bizottság megbí-
zásából: Falvay Antal, biz. jegyző. 

GYÁSZ ROVAT. 

-j- Dr. Kereky Mihály ügyvéd, egyházmegyei tanács-
biró f. hó 19-én Pécsett 44 éves korában hirtelen és 
váratlanul elhunyt. Magas műveltségű, közkedveltségű egyén, 
nagyon keresett ügyvéd, buzgó református ember volt, 
kit nemcsak a pécsi egyház és f.-baranyai egyházmegye 
szeretett és tisztelt, hanem Pécs városának és Baranya 
vármegyének egész művelt társadalma. Felső-baranyai 
egyházmegyénknek tevékeny tanácsbirája volt s az egyház-
kerületen több ízben képviselője. Az idei egyházkerületi 
gyűlésen, pár héttel ezelőtt még jó egészségben láttuk. 
Halálát szívbaj okozta, melyet állítólag tavaly akkor kapott, 
mikor háza építésénél egy állvány leszakadt és néhány 
munkást maga alá temetett. Özvegye és két gyermeke 
gyászolja a derék férfiút, kinek kora halála nagy veszte-
ség a pécsi kisded refotmátus egyházra nézve is, melynek 
Kereky M. példás buzgóságú főgondnoka volt. Temetése 
nagy részvéttele hó 21-én ment végbe. Az egyházmegyét 
Morvay Ferenc és Betikő Gyula képviselték a temetésen. 
Béke hamvaira! 

f Németujfalui Simonffy Imréné, szül. Tóth 
Juliánná f. hó 21-én élete 64-ik évében elhunyt. Több, 
mint négy évtizeden át osztotta meg férjével, Debrecen 
sz. kir. város polgármesterével, a debreceni ev. ref. egyház 
fő, s a debreceni kollégium helyi gondnokával az élet 
minden örömét és gondját: Egyedül családjának, férjének 
és rajongásig szeretett egyetlen fiának, Bélának élt, ki 
ma debreceni kir. ügyész. Mint Cornélia. ő is fiát tartotta 

legnagyobb kincsének, büszkeségének s boldogságának. 
Simonffy Imréné egyike volt a legtakarékosabb és leg-
gondosabb háziasszonyoknak, e tulajdonságai földi kincsek-
nek is bő mértékben tették részesévé. Temetése az egész 
város, az összes hivatalok, intézetek, polgárság és katona-
ság óriási részvételével e hó 23-án történt. K. Tóth 
Halmán mondott felette a templomban megindító imádsá-
got. Megszomorodott férjének s fiának, egyházunk tűrhetet-
lenül hü tagjainak adjon az ég szivük sebére gyógyító bal-
zsamot, s elköltözött szerettüknek csendes nyugalmat! ( J ) 

A D A K O Z A S . 
A dunamelléki egyházkerületi értekezlet az 

idén is elhatározta, hogy a gyűlésen tartott felolvasásokat 
az értekezleti naplót és a titkári jelentést Emlékkönyv 
címen kinyomatja. Erre a célra alólirotthoz eddig a kö-
vetkező adományok folytak be: 

Szilassy Aladár 20 frt; Csek Ervin 10 frt; Baksay 
Sándor, Ballagi Aladár, gróf Degenfeld Lajos, Farkasdy 
Dezső, Szász Károly 5—5 frt: Balogh György, Kereki 
Mihály, Papp Károly, Szeless József 2—2 frt; Bocsor 
Lajos, Ádám Kálmán, Dányi Gábor, Szánthó János, Szabó 
Péter, Mészáros János, Lévay Lajos, Patonay Dezső, Hamar 
István, Koncz Imre, Báthory Dániel, Fábián Mihály, H. 
Kiss Kálmáa, Ádám András, Vörös Károly, Kálmán Gyula, 
Fejes Déniel, Csekey István, Ádám József, Parragh Béla, 
Müller János, Sárközy Béla, Urbázy Lajos, Dömök Péter, 
Tóth Gábor, Kozma László, Kovács Pál, Szendy Lajos, 
Gaál Endre, Szabó Aladár, Petri Elek, Szőts Farkas 
1 — 1 frt. Összesen 95 frt, azaz kilencvenöt forint. 

A lelkész-árvák szeretetházára, melynek felállítását 
az értekezlet munkába vette, Voór József újszivaci lelkész, 
mint az alsó-baranyai egyházmegye pénztárnoka, beküldött 
hozzám a gyülekezetek részéről 1 frt 50 krt, a lelkészek 
részéről 12 frt 50 krt, összesen 14 frtot. Takarékpénz-
tárba helyeztem. 

Budapest, 1897. november 21-én. 
Szöts Farkas, 

az ér tekezle t t i t ká r a . 

P á l y á z a t . 
Káplánt keresek. Szemeim gyengülése folytán van 

reá szükségem. Az illető vállalkozó, kell, hogy a lelkészi 
teendők minden ágában jártas s legalább az első lelkész 
képesítési vizsgát letett, jó szónok, szolid viselkedésű, erős 
testalkatú férfiú legyen. 

Évi fizetése 500 frt és lakás, fűtéssel, világítással, 
egyéb semmi. 

Helyét azonnal elfoglalni köteles. 
Szentes, 1897. november 18-án. 

Gerőcz Lajos, 
ref. le lkész. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKSTHN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség : 
IX. kerület, Erkel-útra 3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvlcereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dí jak intézendök. 

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

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Meg-jeleiiik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

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

Egyes szám ára 20 kr. 

Hit által, ingyen kegyelemből. 
Felolvastatott az 1897. évi okt. 31-én tartott reformációi emlék-

ünnepen. 

(Folytatása és vége.) 

))A keresztyén ember szabad úr mindenek 
feletU, állítja fel Luther meglepő merészen a tételt 
a »Sermon von der Freiheit eines Christenmen-
schen« (1520) című művében, a melyet annyi-
szor kiáltottak ki azóta is forradalmi munkának 
a rosszakarók, holott ez valóságos magna chartája 
a hit által szabad, de a szeretet által szolgá-
latra rendelt egyén jogainak és kStrtességeinek. 

»A keresztyén ember szabad úr mindenek 
felett!« de 

»A keresztyén ember készséges szolgája 
mindeneknek és mindenkinek alattvalója!« 

»Akár e világ, akár az élet, akár a halál, 
akár a jelenvalók, akár a következendők, min-
denek a tiéitekcc (I. Kor. III: 22.) — idézi Pál apos-
toltól és magyarázza: »Nem mintha mi testileg 
volnánk hatalmasok minden dolgok felett, hogy 
azokat bírhatnánk, vagy használhatnánk, mint az 
emberek a földön (mert test szerint meg kell 
halnunk és senki nem kerülheti ki a halált, sőt 
sok más egyéb dolognak is alá vagyunk vettetve, 
a mint azt Krisztusnál ós az ő szentjeinél lát-
juk); hanem ez szellemi uraság, a mely itt ural-
kodik a testi elnyomatás felett, azaz a lélek sze-
rint minden dolgokban megjobbíthatom helyze-
temet, hogy még a halál ós a szenvedések is 
szolgáljanak nekem és hasznosak legyenek üdvös-
ségemre. Ez egy magas, tiszteletes méltóság és 
igazi mindenható uraság, szellemi királyság, a 
melyben nincs olyan jó, vagy rossz, a mely ne 
szolgálna javamra, ha hiszek, ós semmi egyébre 
nincs szükségem, mert az ón hitem nekem elég. 
íme micsoda drága szabadság ez ós milyen ereje 
a keresztyénnek !cc »Kí képes csak elgondolni is 
a keresztyén ember dicsőségét és nagyságát? 

Királyságában minden dolgok felett hatalmas; 
főpapságában Istent bírja«. 

»A mint a cselekedetek senkit nem tehet-
nek jóvá, az embernek előbb jónak kell lennie, 
mielőtt cselekedhetnék: úgy világos, hogy csak 
a Krisztus által ingyen kegyelemből nyert hit 
és az ő igéje teszi az embert jóvá és boldoggá 
és hogy a keresztyénnek a maga üdvösségéhez 
nincs semmi szüksége cselekedetekre és paran-
csolatokra, mert a keresztyén minden külső pa-
rancsolattól ós merő szabadságból kényszerítés 
nélkül tesz mindent, a mit tesz, semmit sem 
azért, hogy a maga hasznát, vagy üdvét keresse, 
mert már ki van elégítve és boldog a maga hite 
és az Isten kegyelme által, hanem jót azért cse-
lekszik, hogy Istennek engedelmeskedjókcc. — 
»A keresztyén ember minden dolga legyen sza-
bad és csak arra irányzott, hogy vele másoknak 
szolgáljon ós legyen hasznára; semmi másra ne 
ügyeljen, csak a mi másnak szükséges (Gal. V: 
6.). A felebarátok javára legyen irányozva min-
den cselekedete, mert mindenkinek önmagára 
nézve elég az ő hite és így minden cselekedete 
és egész élete a r ra való, hogy szabad szeretet-
tel felebarátjának szolgáljon®. — — »A szabad 
keresztyén tehát azt mondja: Böjtölök, imádko-
zom, ezt vagy azt teszem, teljesítem a parancso-
latokat nem azért, mintha szükségem volna rá 
vagy hogy ez által akarnók megigazulni és jó 
lenni, hanem azért, hogy a gyülekezetnek, vagy 
embertársamnak példát adjak, szolgálatot tegyek 
vagy tűrjek, a mint a Krisztus én érettem sok-
kal nagyobb dolgokat megtett ós elszenvedett, 
holott neki még kevésbbé volt rá szüksége. A 
mely cselekedetnek nem az a célja, hogy mások-
nak szolgáljon, vagy hogy a mások akaratát tel-
jesítse — ha csak Isten ellen nem kényszerít 
cselekedni — az nem keresztyén jó cselekedet. 
A keresztyén ember nem magának ól, hanem a 
Krisztusnak ós az ő felebarátainak: a Krisztus-
nak a hit által, a felebarátoknak a szeretet által. 



A hit által önmaga fölé emelkedik Istenhez; a 
szeretet által pedig megalázza magát ós mégis 
mindig Istenben és az isteni szeretetben marad«. 

»Ime, ez az igazi, szellemi, keresztyén sza-
badság, a mely a szivet szabaddá teszi minden 
bűntől, törvénytől és parancsolattól; a mely min-
den más szabadságot annyira fölülmúl, mint az 
ég a földet«. 

Az emberi szellem előtt micsoda felséges 
távlatot, micsoda világot tár fel ez az eszme: 
»a keresztyén ember szabad úr mindenek felett!c< 
ós viszont a társadalmi munkásságnak micsoda 
mély erkölcsi alapot, milyen komolyságot amaz 
antithesis: »A keresztyén ember készséges szol-
gája mindeneknek!« 

Es mégis itt ós általában a reformációban 
nem arról a szabadságról van szó, a mely semmi-
féle korlátot nem akarván elismerni, szabados-
sággá lesz s teszi azt, a mi neki tetszik, követve 
egyénisége minden szertelenségeit és egyedekre 
akarja felbontani a társadalmat; mert egy ilyen 
szabadság bizony a szabadságnak nem a legma-
gasabb, hanem épen a legkisebb foka. Ez csak 
egészen alaki és önmagában tartalmatlan sza-
badság. A hottentotta azt üti agyon, a kit akar ; 
de azért borzasztó rabszolga. Nem az a fő, hogy 
akarok ós cselekszem, hogy szabadon határozom 
el magamat stb., hanem az, hogy mit és miként 
akarok és cselekszem, milyen tartalmat öntök 
akaratomba és cselekvésembe. De ezt a tartal-
mat nem meríthetem a cselekvés puszta formá-
jából. A tar talmat a legfőbb igazságból, az Isten-
ből kell merítenünk. Az az igazi szabadság, hogy 
mi ezt az isteni igazságot beleviszszük akara tunkba 
ós cselekvésünkbe. A reformáció a szabadságot 
így értelmezte ós egyátalában nem úgy, hogy 
mi a saját »balgatag elménk« szertelenségeit s 
féktelen akaratunk szabad tombolását tegyük a 
legfőbb törvénynyé, cselekvésünk szabadságának 
biztosítékává. »Deo servire summa libertas«,mondá 
Augustinus. 

Az egyéniség szabad joga és e jognak 
érvényesítése is nem azt teszi, hogy az egyházi, 
az állami, avagy a társadalmi különböző viszo-
nyok terén az egyes ember és annak az esze 
az igazság forrása és törvénye, hogy pl. kiki 
maga csináljon magának a Szentírásból vagy 
épen a nélkül olyan hitet, a milyet akar, vagy 
semmilyet se és magát felmentve az Isen igéjé-
nek tekintélye alól épen e szabadosságban keresse 
jó protestáns voltát — mert sokan vannak ilye-
nek ! — vagy, hogy kiki maga szabja meg az 
állami vagy társadalmi életközösség formáit s 
tudni se akarjon semmiféle tekintélyről, rendről, 
törvényről ; nem, az egyéniség szabad joga a 
reformációban, vagy mondjuk a protestantizmus-

ban nem ezt tenni ; hanem azt, hogy az igazság 
legyen mindenkinek egyéni tulajdonává ós szemé-
lyes bizonyosságává és ezt érvényesítse szabadon. 
Mikor Luther a maga lelkiismeretnek fel nem 
adható szabadságára hivatkozik, akkor ez az ő 
lelkiismerete az Isten igéjében megkötött lelki-
ismeret volt és szabadságát csak az emberi 
tekintélylyel szemben hangsúlyozta. Az isteni 
igazság legmagasabb tekintélyének alárendelt 
szabad egyéniség szólalt meg a hatalmas tilta-
kozásban. 

Es ez a jól értelmezett szabadság ós egyéni 
princípium elválaszthatatlan az egyenlőségtől, a 
mely szerint Isten előtt mindenek egyenlőek, 
vallásilag a kegyelemhez minden keresztyénnek 
egyenlő joga van, államilag és politikailag peclig 
a törvény előtt mindenki egyenlő. 

Ez a másik óriási horderejű dolog. Szintén 
egyszerű és természetes : de mekkora küzdelem 
árán szereztetett meg. Micsoda harcba került, sőt 
még a harc most is folyik, míg lassan érvénye-
sülni kezd, hogy pl. az állam nem az egyháztól 
kölcsönzi a maga tekintélyét, hanem az is isteni 
rend, a melynek a vallással ugyan meg kell 
őriznie mindig a maga közösségót, mert részére 
is az utolsó garantia mégis csak a val lás; de 
a maga körében teljesen önálló s joga van érvé-
nyesülni. Igaz, hogy miként már a pogány bölcsek 
kimondották »könnyebben építhetsz egy várost 
a levegőbe, mint alapíthatsz a földön államot 
istenek nélkül« és hogy ha a polgárok lelkiis-
meretét nem az isteni igazság köti, minden köte-
lességnek emez örök alapja ós forrása ós az 
egyedül jogosított tekintély, akkor azt látjuk, 
hogy a zsarnokság felváltva uralkodik a vezetők 
tehetetlenségével; a servilismus azok követelő-
zéseivel, kihívó arrogantiájával, a kiknek enge-
delmeskedniük kellene; az emberek istenítóse, 
a mondva csinált lángeszűek dicsőítése a szel-
lemnek anyagias kicsinylésével ós minden neme-
sebb ós magasabb humanitás megvetésével: de 
az mégis merőben más dolog, hogy az állam 
általában a szabad vallás-erkölcsi élettől nyeri-e 
a maga garantiáját, vagy pedig egy másik meg-
kötött hatalmi intézménytől, az egyháztól. Az 
állam szabadsága ós jogérvényesülóse attól függ, 
hogy mekkora a szellemileg szabad polgárok 
száma ós nem attól, hogy mekkora szabadságot 
ad neki egy föléje helyezkedni akaró s a refor-
máció előtt tényleg minden tekintetben föléje is 
helyezkedett egyház. 

A lelkiismeret dolgában szabaddá ós az 
isteni kegyelem előtt egyenlővé lett ember ezt 
a szabadságot és egyenlőséget kivitte az élet 
egyéb terére is. Önálló ós szabad lett az élet 
minden más köre. Az egyházban önkormányzatot 



nyert egyén emez önkormányzatot megkövetelte 
minden intézményében s így nőt ki a parlamen-
tarismus és szűnt meg a feudális, aristokratikus 
rendszer az államkormányban és a társadalmi 
viszonyokban. »A mint előbb«, mondja Froude 
(A reformáció lefolyása a skót jellemre című 
felolvasásában), »senki sem ólt függetlenül, a 
szónak általunk ismert modern jelentésében, úgy 
senki sem gondolkozott függet lenük s ugyan-
csak ő idézi egy angol követnek lord Burleigh-
hez tett jelentéséből Iínox idejéből: »A szegény 
ember is gondolkozik és tesz maga-magáért . 
Erősekké, önmagukban bízókká, függetlenekké 
kezdenek lenni. A mezei gazdaságok jobban 
vannak mívelve, a majorosok gazdagodnak. A 
leithi kereskedők gyarapodnak« stb. s mindez az 
alatt, a míg különben a polgárháború dühöngött. 

Önállóvá és függetlenné tette a lelkiisme-
retében szabad ember a tudományt s a művé-
veszeteket is. A vallással ezeknek is összeköt-
tetésben kell ugyan maradniok; de rájuk ennek 
hatása csak tisztán szellemi, a hatas dynamikus 
ós nem mechanikus s ez mégis csak egészen 
más, mint mikor egy szervezett egyház a maga 
bilincseit veti rájuk s csak annyit enged érvé-
nyesülni, a mennyi épen neki tetszik a »szent 
tanok« kára nélkül. 

A hit által való megigazulás felséges esz-
méjének, nemcsak, de tényének gyakorlati követ-
kezményei tehát: az egyéniség jogosultsága, az 
egyén szabadsága, az embereknek Isten előtt 
való egyenlősége ós az önkormányzati jog s az 
ebben rejlő erő; mindez megnyerve a vallás 
terén ós átvive az élet legkülönbözőbb kö-
reire, hogy azoknak szabad ós emelkedett irányt 
adjon. 

De a míg a hit által való megigazulás ar ra 
ad jogot, hogy elfelejtsük mindazokat, a melyek 
hátunk megett vágynák és azokra törekedhetünk, 
a melyek előttünk vannak (Lukács: IX: 62.) addig 
az az »ingyen kegyelemből« való gondolat meg a 
kötelességteljesítés s az Isten előtt való szemé-
lyes felelősség egész erkölcsi komolyságát tár ja 
elénk. 

»Meg kell a keresztyén embernek gondolni, 
hogy ő neki a külső dolgokban a szabad hata-
lom arra engedtetett légyen, hogy a szeretetnek 
minden tisztire és szolgálatára annyival alkal-
masabb lehessen«, mondja Kálvin. (»Institutiocc 
Sz. Molnár A. ford. 878. 1.) 

Kegyelemből vévén mindenünket minden 
cselekedet csak kötelesség, a legnagyobb buz-
gólkodás is csak sáfárkodás, az ingyen kegye-
lemből vett talentumokkal. A kegyelem elve 
nem — mint sokan állítják — egy szenvedőle 
gessógre, bizonyos fatalistikus tétlenségre nevelő 

gondolat, hanem ellenkezőleg egy az embernek 
összes képességét kifejtő ós a legnagyobb tevé-
kenységre ösztönző erő. »Mindenek lehetségesek 
nekem Az által, a ki engemet megerősít«, mondja 
Pál apostol. Az ember, ez a gyenge, gyarló lény 
a kegyelem által Istennek lesz munkatársa és 
az Isten nemzetsége. Kell-e, lehet-e ennél maga-
sabb móltóság s minél magasabban áll valaki, 
annál több kötelesség teljesítésére s annál több 
szolgálattételre van kötelezve. 

És e kegyelem birtokának gyakorlati jelen-
tősége: az élet nyugodtsága és biztossága. Az 
emberi szív önmagára hagyatva örökké e két 
véglet között hánykódik: elbizakodottság és két-
ségbeesés. Egyik pillanatban saját erőinkben 
elbizakodva dacolunk, a másikban tehetetlensé-
günk érzetében kétségbeesünk, »villámok ha ég-
nek «. A nyugodtságot és biztosságot semmi, mi 
időhöz kötött nem adhatja meg. Csak az időn 
túl az örökké való világ adja meg életünk nyu~ 
godtságának és biztosságának erős fogózó pontját. 

Igen, hit által kegyelemből igazulunk meg. 
Ezt az igazságot vigyük be életünkbe s akkor 

a mi életünk nyugodt, biztos, boldog, önálló, füg-
getlen s szabad lesz. A munka szent kötelesség 
ós a kötelesógteljesítós olyan hű, mint a kik 
tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk az örökké 
való számadónak. 

Nem lehet, csak egy kissé is komolyan gon-
dolkozva ós csak félig nyitott szemekkel is nézve 
a világtörténelmet, a társadalmi alakulást avagy 
az egyén életét kicsinyelni, talán épen semmibe 
sem venni a reformáció tényét. Es ha még talán 
eddigi fejtegetéseim sem lettek volna elég meg-
győzőek arra nézve, hogy mi következményei 
vannak a reformáció alapelveinek, hadd mutas-
sak ra a r ra a kétségtelen tényre, a min már 
csak senki sem fog kételkedni, hogy íme a magyar 
mint nemzet e hazán, még él! Mert, hogy mi 
ma még nemzetként élünk, ma alkotmányos sza-
bad nép vagyunk, azt csak a protestantismusnak 
köszönhetjük. Azoknak az egyszerű, de a Krisz-
tusban vetett hit által kegyelemből igazságot 
nyert prédikátoroknak, a kik emberi tekintetek-
tői meg nem rettenve tettek bizonyságot a szent 
evangéliumról; azoknak a fejedelmi felséges ala-
koknak, a kik fegyvert ragadtak a lelkiismereti 
szabadságért, mert érezték, hogy ha nem szabad 
a lelkiismeret, akkor oda van a nemzet szabad-
sága is ós azoknak az ódon, vén matronákká 
lett alma matereknek, iskoláinknak, a melyek 
nemzedékek hosszú során hintegették tele az 
ifjú sziveket az Istenfélelem, a haza szeretet, 
a jog, az igazság ós a szabadság magvaival. 

A protestantizmus tüze még lobog; de a 
lohadás jelei szomorúan mutatkoznak. Vigyáz-



zunk, hogy azt a tüzet, a melyet addig semmi 
hatalom el nem olthatott, el ne fojtsa a közö-
nyösség szürke hamuja . 

A protestant izmus kérdése a leghatározot-
tabban nemzeti és politikai kérdés is, másut t is, 
de különösen hazánkban s Luthernek egy ily 
napon világgá hirdete t t h i res tételét, hogy »az 
egyháznak egyetlen igazi kincse a szent evan-
gélium®, oda módosíthat juk, hogy e hazának, 
e nemzetnek egyetlen romolhatat lan kincse s 
megtar tó fundamen tuma a szent evangélium az 
Istennek dicsőségéről és kegyelmességéről! 

Azért álljunk meg a szabadságban, a mely-
lyel Krisztus megszabadí tot t ! 

Kenessey Béla. 

Az egyházi fegyelem. 
Az egyházi fegyelem mai napság, ha teljesen el nem 

tünt is, de nagyon el van hanyagolva és szűk határok 
közé van szorítva, különösen a református egyházban, 
pedig hajdan épen ebben állott egyházunk ereje. Ezért ha 
ezt az erőt meg akarjuk tartani és nem akarjuk, hogy az 
apróbb szekták ez atyai örökséggel velünk szemben dicse-
kedjenek : újra helyre kell állítanunk és gyakorlatba ven-
nünk az egyházi figyelmet. 

E cikkelyben megkísérlem az egyházi fegyelem lé-
nyegét céljával együtt kellő világításba helyezni, a refor-
mátus testvérek figyelmét e nagy szellemi hatalomra irá-
nyozni és őket felbuzdítani, hogy az ideálunknak megfe-
lelő erkölcsiség létrehozására, a mennyire csak tőlük telik, 
segélyt nyújtsanak. Azokat, a kik az egyházi fegyelem 
újra élesztésétől keveset várnak, felkérem, vizsgálják meg 
az itt elmondandókat és lássák meg, ha vájjon azok nem 
ama dolgok közé tartoznak-e, a melyeknek fentartásához 
fűződik egyházunk élete és virágzása? Ama testvéreket 
is kérem, a kik a rohamos haladás barátjai, hogy gon-
dolják meg, miszerint mi. a mi ideálunkat nem a jövőben, 
hanem a múltban szemléljük. Megjegyzem még azt is, 
hogy itt az egyházi fegyelem eszméjéből kihagytam mind-
azt, a mi az egyházi rendtartáshoz és az egyházi törvé-
nyekhez tartozik. 

Az egyházi fegyelem mivoltát a történelmi módszer 
segítségével állapíthatjuk meg. Vagyis a történelemben 
való megjelenési formáiból ismerhetjük meg, azért azt kel-
lene megvizsgálnunk, hogy mit értettek egyházi fegyelem 
alatt és miként alkalmazták azt az ős egyházban, mit 
a középkorban, mit a reformáció korában és az újabb 
időkben. Azonban mi most csak az apostoli hagyományo-
kat veszszük vizsgálat alá. Az egyházi fegyelem lényegét 
most csupán az újtestamentumi előadásokból állapítjuk 
meg. Mivel az egyháztörténelem igen tág mező s az onnét 
merített adatok az olvasóra nézve unalmasak lehetnének, 
de meg e módszert követve az emberi tévedéseket kellene 
nyomoznunk, s magunk is igen könnyen tévelygésbe es-
hetnénk ; végül pedig, mivel a mi református egyházunk-
nak életfeltétele, hogy tanait mindenek fölött a Szentírásból 
merítse, és csak egyedül az ott találtakat ismerje el zsi-
nórmértékül. Mi tehát most kiváltképen újtestamentumi 
alapon veszszük vizsgálat alá tárgyunkat. Azokat a szent-
írási helyeket veszszük szemügyre, a melyek vele akár 
betű szerint, akár értelmüknél fogva rokonságban van-
nak. így mutatjuk ki az egyházfegyelem célját, eszközeit 
és orgánumát. 

I. Az egyházi fegyelem célja. 

Az egyházi fegyelemnek, nekem úgy látszik, kettős 
célja van, vagy legalább kettősnek vehető és egyes ese-
tekben á súlypont majd az egyik, majd a másik oldalra 
esik. A cél tehát kettős és ha csak az egyiket tartjuk 
szem előtt, akkor az egyházi fegyelmet rosszul hasz-
náljuk. 

A kettős cél ez : egyrészről az egyház föntartása, 
másrészről az egyes egyháztagok lelki üdvének előmoz-
dítása. 

E kettőnek a keresztyén vallásban elementáris jelen-
tősége van és az egyház mivoltából következnek. Az egy-
háznak rendeltetése, hogy az egyes hivők üdvéről gon-
gondoskodjék; de az is feladatai közé tartozik, hogy a 
Krisztustól nyert bélyegét megőrizze. A Krisztustól rányo-
mott jellegét semmiféle körülmények között sem szabad 
elvesztenie, hacsak a megizetlenültsóhoz nem akar hason-
lóvá lenni. E fölött őrködik az egyházi fegyelem. Az 
egyház meg nem engedheti, hogy egyes tagjai, külön 
avagy együttesen, oda működjenek, hogy az Úrtól nyert 
bélyege megmásíttassék és felismerhetetlennér tétessék. 

De milyen az a bélyeg, a melyet az Úr az egyhá-
zára rányomott és a melyet tisztán kell megőriznünk? 

E kérdésben egyszerre szentírási alapra helyezked-
hetünk és a már sokszor fölmerült s a rajongó gyüleke-
zetek ama tévedése ellenében állást foglalhatunk, hogy 
a Jézus egyháza csupán csak a tiszták gyülekezete, minek 
következtében az egyházi fegyelem csak a bűnösök kizá-
rására való. Nem, sőt inkább az Úr az ő egyházát a 
szegény bűnösök üdvintézetévé kivánta tenni, melyben az 
üdvösségre eljuthatnak, a mely tehát a bűnösöknek mene-
dékhelye. Az Úr egyetlen egy bűnöst sem taszít el ma-
gától s minket is az elhamarkodott rostálás ellen a búza 
között levő konkolyról való példázatában int. 

Az egyház a hivők gyülekezete, de egyszersmind 
az egész világ számára való üdvintézet is. Az egyháznak 
e kettős jellegét meg kell őriznie; nem szabad megen-
gednie, hogy a belépők, avagy a rajta kívül állók, benne 
többé ne az igazi üdvintézetet és a hivők gyülekezetét 
lássák. 

Továbbá az Úr az Ő egyházára mint üdvintéz-
ményre az igazi hitet és a tiszta tudományt hagyta. Ez 
érdemben az egyháznak főkötelessége, e reá bízott örök-
séget híven és tisztán megtartani, nem szabad megen-
gednie, hogy ez ellen bármely tag merényletet kövessen 
el. Azért, ha valamely tag az egyházat e kincsétől meg 
akarja fosztani, ha föllépésével e kincset veszélyezteti: 
akkor helye van az egyházi fegyelemnek. Féldák erre 
nézve: Az eretnek ember kerülése (Titus III. 10.); A té-
velygő be nem fogadása és nem köszöntése (II. János 
10. 11.); Himeneus és Alaxender (I. Tim. I. 20.); az 
apostolnak ez az intése I. Tim. VI. 3—5: »Ha valaki 
különböző tudományt tanít és nem enged a mi Urunk 
Jézus Krisztus jó beszédének: és annak a tudománynak, 
mely az isteni tiszteletről vagyon . . . . azoktól, a kik 
ilyenek eltávozzál.« Úgyszinte a zsidókhoz írt levél XII. 15 : 
»Meglátván hogy valaki az Isten kegyelmétől el ne sza-
kadjon : hogy valami keserű gyökér felnevekedvén meg 
ne háborítson és az által sokan megfertőztessenek.* Végül 
magának az Úrnak kijelentése Bálám és Nikolaiták ta-
nítása ellen a Jelenések könyvében (II. 6 14., 15.) 

A tiszta tudomány természetes őrei az apostolok 
szerint a püspökök vagy a gyülekezetek pásztorai, péld. 
I. Tim. IV. 16.: »Gondot viselj magadról és a tudomány-
ról, maradj meg ezekben . . .«; I. Tim. VI. 14.: »Hogy 



megtartsad e parancsolatokat makula nélkül és fedhe-
tetlenül, a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenésének nap-
jáig.* I. Tim. VI. 20.: »óh Timotheus, a nálad letett 
ajándékot megőrizzed.* II. Tim. 1. 14.: »A te nálad letett 
drága kincset megtartsad a Szent lélek állal*. Titusl. 7., 9: 
»Mert szükség a püspöknek .. . amaz igaz beszédnek, 
mely a tanításra való, szorgalmatos megtartójának, hogy 
inthesse is a hallgatókat a tiszta tudomány által és meg 
is győzhesse az ellenkezőket*. 

Az egyháztörténelem tanúsága szerint egy már meg-
romlott tannak védelmére behozott egyházi fegyelemnek 
borzasztó tévedései oly rossz hírbe hozták e tekintetben 
a fegyelmet, hogy a humanitás nevében hallani sem aka-
runk róla. Ezeket a hitvédelem nevében elkövetett kegyet-
lenségeket meg sem érthetjük máskép, minthogy rokon-
ságban vannak azokkal a tanokkal, a melyeknek megvé-
désére alkalmazták, egyenesen azokból folytak. Ha e 
kegyetlenségeket vizsgáljuk, látjuk, hogy azok a keresztyén 
vallással semmi közösségben sincsenek, sőt annak démoni 
elfajulását mutatják. 

A tiszta tan megőrizésének szempontjából az ilyen 
eltévelyedéseket kerülni kell, csak az igazi és egészséges 
fegyelmet szabad gyakorolni, ha magának az egyháznak 
ártani nem akarunk. 

II. Az egyházi fegyelem eszközei. 

Miután az egyházi fegyelem célját megálllapítottuk, 
azért most annak helyes eszközeit kell előadnunk, még 
pedig a biblián alapulókat. De itt is különbséget kell tenni 
az ó- és újszövetség szelleme között, mivel nagy közbe-
vetés van közöttük. Az újtestamentum szelleme e tárgy-
ban is egészen különbözik az ószövetségétől. Ez utóbbi 
komolyan és szigorúan követeli: Irtsd ki magad közül a 
gonoszt. Megkövezni rendelte azokat, a kik bűneikkel bot-
ránkozást okoztak, vagy a rendeleteknek nem engedelmes-
kedtek. Könyörtelenül megfojtatni rendelte azokat, a kik 
hamis tudományt vagy másokat az igaz hittől elcsábítani 
akartak. Saját testvérje, atyja, férje vagy barátja tartozott 
az illetőt megfojtani avagy a nép együttesen ölte meg. 
Sőt e vétekért tömegesen is irtattak ki a keresztes had-
járat egy neme által. 

Csak a középkori egyház alkalmazta ezeket az ótesta-
mentomi rendeleteket. Jézus vallása azonban ezektől teljesen 
idegen. Pál ugyan még érvényesnek tekinti azt az elvet: 
Vessétek ki ezért a gonosz embert közületek« (I. Kor. 
V. 13.). De már a kivitel módja nála is egészen más. A 
keresztyén szellem nem engedi meg többé azt a formát. 
A keresztyén egyház új teremtmény, a melyben a régiek 
elmultak és mindenek újjá lettek. 

Az újtestamentumtól alapjában véve idegenek a 
kegyetlenkedés és a testi kényszerítő eszközök. Csak az 
elfajult egyház tartja megengedhetőleg saját védelmére 
vagy pedig a lelkek »jobbítására* alkalmazásba venni a 
máglyát, börtönt, kínpadot, interdiktumot, keresztes had-
járatot, a dissidens keresztyén gyülekezetek ellenében, 
továbbá az üldözést, az életfentartó eszközök elvonását, 
a polgári jogok elkobzását és több effélét. 

Az újszövetség az egyházi fegyelem többféle szellemi 
eszközét ismeri, ilyenek: a négyszemközt való megintés; 
a gyülekezet előtt való nyilvános megdorgálás ; a testvéri 
figyelem megvonása (Máté 18, 17.); a testvéries érintke-
zésből való kizárás, melyet keresztyén boycottálásnak is 
mondhatunk, s a mit a lelki gondozás iránt való enge-
detlenség esetében (I. Tim. III. 14.), majd a bűnös életűek-
kel szemben (I. Kor. V. 9 ; II. Kor. II. 6.) javasol az 
apostol. Hogy vájjon a formális excommunicatiót, vagyis 

a keresztyén gyülekezetből való ünnepélyes kitaszítást, 
melyet az apostoli korszak után az egész középkorban 
oly könnyedén használtak, az újtestamentumi időkben is 
használtak-e már, biztosan megállapítani nem lehet. Mert 
a testvéri figyelem megvonása, a testvéries érintkezésből 
való kizárás és a Sátánnak való átadás még szükség-
képen nem zárja magában a gyülekezetből való kitaszí-
tást. Ha Pál azt mondja is a korinthusiaknak: »Vessétek 
ki a gonosz embert közületek« az I. Kor. 5, 2. szerint, 
mint e hely mutatja, az az ember, a ki dacára a fegye-
lemnek, azaz, hogy az atyafiak visszavonultak tőle, bű-
nében tovább megmaradt, megtüretett az egyházban. Péter 
Simon mágushoz így szólott: »Nincsen néked részed, sem 
örökséged e dologban: mert a te szived nem tiszta az 
Isten előtt*. Ámde e szavakkal az apostol nem egyházi 
átok alá vetette Simon mágust, hanem csak a hit jutal-
mát tagadta meg tőle. Maga az Úr sem taszította ki Júdást 
az ő egyházából, hanem önmaga lépett ki belőle (hasonl. 
I. János II. 19.). Ép így az egyházi átok tana nem gyö-
kerezhet az Úrnak Máté 18, 17. versében mondott e 
szavaiban : »hogy ha a gyülekezetnek sem fogadja szavát 
legyen te előtted olyan, mint valamely pogány vagy fukar*. 
Ez nem egyéb az atyafiúi figyelem megvonásánál. Az új-
testamentumi időkben a zsidóknál igen gyakori volt a 
gyülekezetből való kivetés. Egy keresztyén is, Diotrephes 
alkalmazta ezt az eszközt, még pedig kiáltó igazságtalan-
sággal, a miért azután János III. levelében meg is szé-
gyeníti. Az excommunicatio hova-tovább a legvégső esz-
köze lett az egyházi fegyelemnek és a történelemben való 
helytelen használata miatt a legnagyobb óvatossággal 
használandó. A szekták, melyek az egyház felelősségét 
nem érzik, sokkal könnyebben és gyakrabban élnek vele, 
persze a nélkül, hogy a kitaszítottakra nézve valami súlyos 
következményeket vonna maga után. 

További, különösen a lelkészi hivatal által haszná-
landó eszköze az egyházi fegyelemnek az új-szövetség 
értelmében, az absolutio, vagyis a bűnbocsánat felől való 
biztosítás megtagadása (János 20, 23.) és különféle, az 
írásokban közelebbről föl nem jegyzett rendszabályok és 
szigor alkalmazása pl. I. Kor. IV. 21.: »Mit akartok? 
Vesszővel menjek-e hozzátok vagy szeretettel és lelki alá-
zatossággal.* II. Kor. X. 2.: »Erre kérlek pedig, hogy 
mikor ott jelen leszek, ne kényszeríttessem bátor lenni 
SlZZcll a bátorsággal, melyet gondolok bátorságosnak lenni 
némelyek ellen, kik mi felőlünk úgy értenek, mintha íest 
szerint járnánk.« II. Kor. XIII. 10. : »Azért írom távollé-
temben ezeket, hogy jelenlétemben ne kényszeríttessem 
keménységgel élni a hatalom szerint, melyet adott nékem 
az Úr építésre, de nem rontásra.« II. Kor. X. 6.: K̂észen 
tartják a büntetést, mely által bosszút álljunk minden 
vakmerőségen.* és X. 8.: »Isten ereje által erősek . . .<; 
X. 8.: «Ha valamiben felettébb dicsekedem is, a mi ha-
talmunk felől, melyet az Úr adott nekünk.« Az Úrnak 
láthatatlan hatalma együtt munkál szolgáival és megerő-
síti azok ítéletét, mint Ananiás és Safira esete is bizo-
nyítja. 

Nekünk pedig, késő ivadékoknak még a következő 
fegyelmi eszközök állanak rendelkezésünkre: Az úri szent 
vacsorától való eltiltás, az egyházi temetés megtagadása, 
a konfirmáció elhalasztása, keresztszülőkül való el nem 
fogadás, az egyházi választójog fölfüggesztése, ezekről 
ugyan az új-szövetségben nincs említés téve, talán mivel 
a későbbi korban nyúltak hozzájuk, vagy talán mivel az 
első időkben nem látszottak oly fontos eszközöknek, mint 
a mi időnkben. Föltűnő azonban, hogy az új-szövetségi 
szent iratokban nincs említés téve arról, hogy valaki az 
úri szent vacsorától eltiltatott volna, vagy az ilyen eltil-



tás, mint fegyelmi eszköz fölemlíttetnék. Ennek megkez-
dését az egyház klasszikus korában, a reformáció idejé-
ben találjuk. De mindenesetre a fegyelmi eszközöket csak 
a keresztyénség szellemében szabad használnunk. 

III. Az egyházi fegyelem organuma. 

Nincs más hátra, minthogy az egyházi fegyelem 
orgánumairól szóljunk. 

Első sorban és bizonyos értelemben természetesen 
az Úr gyakorolja az egyházi fegyelmet. Ő maga, kivételes 
módon lépett föl a gyülekezetek ellen (Jel. 2—3 r.), mivel 
a gyülekezetek angyalai, helyesen püspökei a fegyelem 
gyakorlásával fölhagytak. Az Úr folyton egy magasabb 
szellemi fenyelmet gyakorol az egyesek és a gyülekeze-
tek fölött, ámde az ő fegyelmezése nem teszi fölöslegessé 
az egyházi fegyelmet, sőt inkább az ő büntetését, szigorát 
vonják magukra azok az egyházak, a melyek a fegyelmet 
elhanyagolják. Mert mint Pál apostol mondja: »Ha mi 
magunk ítélnénk meg magunkat, nem büntettetnénk 
Istentől*. 

Másodsorban és már valódibb értelemben a lelkészi 
hivatal gyakorolja a fegyelmet. Gyakorolja pedig, a meny-
nyiben az Úr reá ruházta (II. Kor. X. 8.). A hivatalos 
hatalmat, jelesen a sokat emlegetett kulcshatalmat, a 
sakramentomok kiszolgáltatását; továbbá a lelkészi hiva-
tallal, mint lelkipásztorsággal vele jár a gyülekezetre való 
felügyelet, egyeseknek magánosan való megintése avagy 
nyilvános megdorgálása. Mint Pál apostol inti Timotheust, 
I. Tim. V. 20: >A kik pedig ő közülök vétkeznek, min-
denek előtt feddjed meg, hogy egyebek is félemljenek 
meg«. II. Tim. IV. 2: P̂rédikáljad az igét, rajta légy 
mind alkalmatos, mind alkalmatlan időben: feddődjél, 
dorgálódjál: intsed a hallgatókat, minden szelídséggel és 
tanítással*. A hol a lelkészi hivatal erővel és lélekkel 
vitetik, ott nem leend hiábavaló az Úr nevében való 
fenyítés, maga az Úr foganatosítja azt. és ad neki nyo-
matokat. 

Harmadsorban, még pedig tulajdonképen, az egyház, 
a gyülekezet maga gyakorolja az egyházi fegyelmet. A 
gyülekezet zárja ki az atyafias érintkezésből s boycottálja 
a bűnösöket, az eretnekeket, a lelkész iránt engedetleneket, 
a térhetetleneket, azokat, a kik a gyülekezet ítélete előtt 
meg nem hajolnak. A lelkészi hivatal fegyelmezése csak 
így lehet eredményes, sőt a gyülekezet hozzájárulása nél-
kül sem értéke, sem ereje nem lenne annak. A lelkészi 
hivatal részéről való nagyobb szigor alkalmazását is fölös-
legessé teszi a gyülekezet által gyakorolt fegyelem. A 
A korinthusi- és a thessalonikibeliekhez írt levelek meg-
őrizték az idevonatkozó intéseket, valamint az apostol 
által használt nagyobb szigort és a Krisztusnak Ő benne 
levő erejére való hivatkozását. (II. Kor. XIII. 3., 4., 10., 
II. Kor. II, 5—11.) 

Tehát a gyülekezet az egyházi fegyelem sajátképeni 
organuma, még pedig nem csupán az összességében : ha-
nem az egyesek is ítélkezhetnek a bűnös emberek fölött, 
és ítéletüket a rendetlenül élő atyafiúval szemben, az 
elzárkózás által közvetlenül végrehajtják (II. Thess. III. 
6. 14.; Róm. XVI. 17.; II. János 10—11.) Az egyes 
tagoknak pedig az űj-szövetségben kötelességükké van téve 
az ilyen eljárás. Kétes esetekben a lelkészi hivatalnak vagy 
az elöljáróságnak a véleményét kell kikérni. De az egye-
seknek szigorúan kell a fegyelemhez ragaszkodniok. S az 
eredmény nagyszerű leend. 

Az atyafias megmtést természetesen minden egyes 
egyháztag megkísérelheti. A I. Thess. V. 14. v. szerint, 
ha kilátás van a jó eredményre. 

Hogy a gyülekezetből való kirekesztés az elöljáró-
ságnak joga és bizonyos körülmények között kötelessége, 
magától értetődik. 

Az elmondottakban láttuk: mely célból és mely 
esetekben használandó az egyházi fegyelem; továbbá 
újtestamentumi alapon, mely fegyelmi eszközökhöz szabad 
nyúlni és végül mik legyenek az egyházi fegyelem or-
ganumai. 

Az egyházi fegyelemnek a mi időnkben való szük-
ségességéről és hasznáról, e rövid előadásban nem ter-
jeszkedhetem ki bővebben, de kívánatosnak bizonyul az 
be, ha meggondoljuk, hogy a fegyelem abban az ős egyház-
ban, melyet mi példányképünknek tekintünk, lényegesnek 
tartatott. Az újtestamentumi normából kiinduló s a türe-
lem és az egyes keresztyének egyéni szabadsága felől 
való theoriák, mint az emberi elme szüleményei, illő hatá-
rok közé szorítandók. 

De egy kérdés merül föl: a mi viszonyaink között 
mennyire lehetséges a valódi egyházi fegyelmet gyako-
rolni ? Az egyház több részre van szakadva és az érvény-
ben lévő tanok sokfélék. S a különböző egyházak között 
bizonyos konkurrencia, lelkek hódításáért való konkurrencia 
fejlődött ki. A kit az egyik egyházból kizárnak, meglehet, 
a másikban tárt karokkal fogadják. Ehhez járul még, 
hogy a világi hatalom többé nemcsak nem támogatja az 
egyházi fegyelmet, mint hajdan, hanem inkább annak 
erejét megtörni akarja, mivel azt. hiszi, hogy az állam 
polgárokat az egyházi fegyelem ellenében becsületbeli 
kötelessége megvédeni. Ma már I. Tim. V. 20. szerint 
eljárni nem igen tanácsos. A paritas szemmel tartása 
mellett hozattak az idevonatkozó polgári törvények; és 
mondhatnók, épen a paritas szempontjából fölöslegesek az 
állampolgárokat saját egyházaik ellen megvédő törvények, 
mert ha valakivel eddigi egyháza méltatlanul bánik, vagy 
nem találja egyházát eléggé evangéliuminak, átmehet 
másik egyházba. Másrészről pedig semmiféle világi hata-
lom, még a mai törvényekkel sem képes az egyházi 
fegyelmet megakadályozni, ha azt a lelkészek az Úrnak 
erejével gyakorolják, vagy az egyháztagok az újtestamen-
tumi módszerint keresztülviszik. 

A mi pedig az egyházak sok- és különféleségét illeti, 
a mely ürügyöt szolgáltat arra nézve, hogy az egyházi 
fegyelem gyakorlásával fölhagyjunk, kérdést támaszt, 
vájjon mi reformátusok, vájjon az apostoli egyházról, 
ránk maradt örökséget megtart.suk-e és tovább fejleszszük-e? 
vagy pedig kétségeskedjünk és elcsüggedjünk ? Ha kétsé-
geskedünk örökségünk törvényessége felől, ügy engedjük 
át másoknak a tért, de ha bizonyosak vagyunk a dolog 
felől, úgy vegyük fel bátran a régi örökséget. 

Nekünk azonban, mint pásztoroknak, a kik lelkészi 
hivatásunkat és hatalmunkat az Úrtól vettük, az egyházi 
fegyelem dolgában tudnunk kell merni és mérlegelni; a 
gyülekezeteknek is, a melyek az egyházi fegyelem gya-
korlására hivatvák, hajlandóknak és éretteknek kell len-
niök, hogy maguk is jóakarattal és hűséggel teljesítsék 
azt. Mert egy lelkész sem tehet semmit se, ha csak a 
gyülekezet nem áll háta mögött, mint Pál írja a korinthus-
belieknek, II. Kor. X. 6.: »Készen tartjuk a büntetést, 
mely által bosszút álljunk minden vakmerőségen, minek-
utána bételendik a ti engedelmességtek.« 

Adja Isten ez engedelmességet a gyülekezeteknek, 
a lelkészeknek a szükséges bölcseséget, határozottságot 
és erőt! Szívbőll kell ezeket óhajtanunk és Istentől kér-
nünk. A javulás addig meg nem kezdődhetik, míg az em-
ber önmagával, állapotával és a világgal meg van elé-
gedve. Az idő közéig, s talán gyorsabban mint sejtjük, 



a midőn az egyház ellen nagy támadásokat, fognak in-
tézni. Elég erős-e, hogy e támadással dacolhasson? Fel 
van-e fegyverkezve?Készen van e a harcra? E sorok írója 
fél, hogy sok fegyelmezetlen gyülekezet az első támadásra 
szét fog szóratni. . . . 

P. H. után Cs. L. 

T Á R C A . 

A protestáns theologia viszonya a tudo-
mányhoz és a kegyességhez. 

(Folytatás.) 

III. 
Egészséges, életrevaló népeknél azonban mihamar 

felébred a tulajdonképen való tudományos ösztön. Arra 
hivatott lelkek bensőleg kötelezve érzik magukat, hogy 
mindazt, a mi emberi ismeret tárgyát képezi, tisztán az 
igazság kedveért s tekintet nélkül a megszentelt hagyo-
mányos tekintélyre és a hit kívánalmára, tudományos 
kutatás tárgyává tegyék. A területre, a melyet a theologia 
sajátos tulajdonának tart, mindjárt nem lépnek ugyan, 
nemcsak azért, mert az egyházzal, mely ilyen a szent 
korlátokat áthágó törekvéseket kiközösít magából, össze-
ütközésbe jutni nem akarnak; hanem saját kegyességük 
s lelkiismeretük benső kényszerénél fogva is. Ámde a 
tudomány szükségszerűleg megköveteli a magáét. Azon 
területről, a melyet sajátjának ismer, tartósan lemondani 
nem képes. így aztán beáll a harc a theologia és a tudo-
mány között. 

Legelőbb is kísérlet történik a két hatalom közti 
compromissumra: s előáll az, a mit mi scholastilcánuk 
szoktunk nevezni. A theologia a kor összes tudásanyagát 
a hittan épületébe veszi fel s arra törekszik, hogy az 
emberi tudást és hitet magasabb egységben, a történetet s 
természetbölcseletet a kijelentés szempontjából s az egyház 
csalatkoxhatlanságának előfeltétele alapján fejtse ki. A 
büszke palotához a vakolattapaszt a formális philosophia 
szolgáltatja. Csodálatraméltó nagyszerű kísérlet, mely kép-
viselőinek merészségével, biztosságával s tudományos érzü-
letével szinte elbűvöl, szemben e kornak sokszor szánalmas 
utánzóival, a kik a természettudomány félig megértett 
napi eredményeiből s a biztos bölcselem összefüggés-
telen gondolataiból szánalmas apologiára mernek vál-
lalkozni. már előre is bukásra kárhoztatva, mint minden 
oly vívó, kinek bátorsága a védekezésen túl nem terjed. 
Merész álom volt az a scholastika theologia tudománya; 
álom, mely elhitette, hogy a tudás világa az egyházi hit 
szemeivel összefoglalható s jogar alatt tartható; álom 
mely Bőhme, Hader s Schelling koráig az evangélikus 
és a r. kath. egyház annyi geniális elméjét megszállva 
tartotta s lelkesítette. De hajh csak álom, a melyben 
bensőleg összeférhetlen elemek mesterségesen egyesíttettek 
képtelen korcs lénynyé. A tudomány elveszti tisztaságát 
s önbizonyosságát, a kegyesség pedig isteni forrását s 
sajátos életsphaeráját. A hitbe felvett idegen tudás elemek 
mint skepsis kezdik emelni fejüket. Kezdetben még gondos 
körültekintéssel, mint ezt a nominalismus cselekedte a 
maga kétféle igazságról szóló tanával. Majd, oly időkben, 
midőn az egyház külső tekintélye meginog, vagy a midőn 
a közvélemény már többé nem áll a hit háta mögött, 
mint az egyházi theologiának mind merészebb kritikája, 
a mely utoljára is a humanismusnak az »obscurus fér-

fiak« feletti g ú n y j á b a n s a Voltaire-féle szabadgondolko-
zóknak mindenféle theologiai tudomány feletti csipős él-
celődésében végződött. A tudomány minden történetet a 
maga ítélőszéke elé állít, azt is, a mely a kijelentést tar-
talmazza. Lefoglalja a természet egész területét, azt is, 
a melyről a szent könyvek nyilatkoznak. Megítéli a gon-
dolkozás és ismerés minden formáját, azt is, a mely a 
kijelentés idején érvényben volt s ennek sajátos jelleget 
adott. És nem ismer más törvényt, mint a saját magáét, 
nem más tekintélyt, mint az igazságot. így foszlik köddé 
a scholastika tudomány látszata; s minden theologia, a 
melyik scholastikus előfeltételek alapján munkál, ily lát-
szatnak bizonyul, lépjen fel bár az akár a pápai tekintély 
védelme alatt, mint új életre keltett thomismus, akár 
reformációi területen, mint a természetes theologia s a 
confessiónális hagyomány keveréke, valójában pedig csak 
a kath. minta gyenge utánzata. A mit a vallásos bizo-
nyosság vélt megerősítése érdekében, tudományos anyag-
ként, mint természetes theologiát felvettek, az bizonytalanná 
s gyanússá válik s csak a kegyességet veszélyezteti, miként 
ingadozóvá lesz minden épület, a melynek alapjába bizony-
talan s meg nem felelő köveket illesztettek. Á mit pedig 
a tudomány köréből jogtalanul a hit tilalma alá helyeztek, 
az szabadságra tör s veszélyezteti a hit birodalmának 
biztonságát s békességét, miként egy tarthatatlan és jog-
talanul bitorolt tartomány egy egész államtest élő sebét 
képezi. 

S e folyamat a mily szükségszerű, ép oly üdvös. A 
ki annak útjába állani vagy a tudomány kritikáját erő-
szakosan hallgatásra kényszeríteni akarná, az ezzel, aka-
rata ellenére is, csak azt árulná el, hogy vallásának 
egészséges s tökéletes voltáról igazában nincs meggyő-
ződve. A harcmezőt külsőleg ugyan képes leend esetleg 
hosszabb ideig megtartani. Á tudomány valójában mindig 
csak az emberiség kisebbségének fekszik a szivén. A 
vallás meg emelkedő egyházi mozgalmak idején szívügye 
mindenkinek. A papok által fanatizált tömegek dühe által 
a társadalmi titkos törvényszék útján, a melyben kegyes 
asszonyok ítélkeznek, a theologiai scholastika képes lesz 
időnként a tudomány ellenmondásait elnyomni s a Galli-
leiket hallgatásra, sőt revocatióra kényszeríteni. Ámde ez 
az út nem vezet más eredményre, mint hogy a tudóso-
kat képmutatatókká, a hívőket pedig parasztokká (pagani) 
tegye. A hitetlen tudomány elég elővigyázó lesz, hogy a 
theologiát csak bensejében nevesse s gúnyolja ki, külsőleg 
pedig a megvont határokat tisztelje s a veszedelmes kér-
déseket agyonhallgassa. A tudománynak tagadhatlan és 
népszerűvé lett eredményei azonban hallgatagon mégis 
behatolnak a scholastikus rendszerbe, minden elvi ellen-
mondás dacára is. Még a jezsuita astronomia is elismeri 
a földnek mozgását. S az egyház bizonyos tudományosság 
szinezetével tündöklik. Jezsuita iskolák büszkeségüket lelik 
a régi kéziratok s metrumok közötti irodalmi kotorászás-
ban, a logikai s mathematikai virtuozitásban avagy a 
bárha csak tisztán a formára irányuló természetkutatás-
ban. Ámde mindez csak egyidőre s csak rossz lelkiisme-
rettel lehetséges. Igazi, a dolgokra magukra irányult tudo-
mány csak ott lehetséges, a hol a nép minden fentartás 
nélkül szakított a scholasticismussal s ennek petyhüdt 
utóhajtásaival; szóval minden oly theologiát, a mely a 
tudás tárgyait mint hittételeket hittanába felvette s azokat 
a hit mértékével nézi, avagy viszont a hitnek tárgyait a 
tudomány eszközeivel akarja megerősíteni vagy igazolni — 
eltaszít magától. Semmiféle nép szellemi háztartása nem 
képes a hitetlen tudomány és a tudománytalan theologia 
eme kettős könyvvezetése mellett megállani. Csupán az 
a vallás képes életrevaló népeknek maradandó létet bizto-



sítani, a mely az igazi tudományt elviseli és szereti s a 
melynek theologiája jó lelkiismerettel állhat többi tudo-
mányos testvérei sorába! 

IV. 

De hát létezhetik-e igazi tudományos theologia? S 
vájjon a keresztyénség megtüri-e az igazi theologiát, a 
nélkül, hogy önmagához hütelenné ne váljon? A valódi 
evangéliumos theologus büszkén mondhat e kérdésekre 
igent, s nem lesz oka szégyenelnie hivatását. 

A theologiának a tudományos megismerés szempont-
jából kizárólagos tárgya a hit, és semmi más. Istennek 
a vallásban az emberekkel szemben kijelentett akarata, e 
kijelentésben feltárult lényege, a világnak e kijelentésben 
nyilvánvalóvá lett tartalma s célja : ez az, a mit tudo-
mányosan megértenie kell. A kijelentés okirataiból, ezen 
néki illetékes és mérvadó forrásokból, ama hittartalmat, 
melynek magára a tudományos kérdésekkel semmi köze, 
mind teljesebben s tisztábban fog igyekezni, a hamisítat-
lan tudomány összes eszközeivel, tudatra emelni. Ez az 
ő adott anyaga, a melyet mind egységesebb s tökéletesebb 
kifejezésre fog juttatni, a gondolkodás legjobb fegyvereivel 
melyeket neki a kor rendelkezésére bocsát. Ezt igyekszik 
az erkölcsi és a vallásos élet számtalan kérdései s fela-
datai számára minél termékenyebbé tenni. Fejlődését s 
viszonyát az emberi cultura egyéb ágaihoz, a világ és a 
vallások történetéhez a történetkutatás legjobb törvényei 
alapján fogja megállapítani. Ez a tartalom, ez a bizonyos 
meghatározott vallási tény, az az előfeltétel, a melylyel 
áll, vagy elbukik, mert az üdv, a mint azt ez a vallás 
nyújtja, e tartalommal elválaszthatlanul összefügg. A tör-
téneti viszonyok azonban, a melyek között ezen vallási 
kijelentés végbement, a culturalis korfeltételek, a melyek 
a kijelentés e klasszikus kifejezési formáját szolgáltatták, 
a theologia számára pusztán csak mint történeti anyag 
bírnak értékkel, a melyből ő a maradandó vallásos tar-
talmat a legszigorúbb tudományos követelményeknek meg-
felelően fogja újból és űjból kifejteni. A hol a theologia 
ilyen, ott a tudománynyal és a műveltséggel való össze-
ütközésről soha szó nem lehet. Mert az ilyen theologia 
maga sem más, mint a tudomány maga, a magát szaka-
datlanul tökéletesbítő, a folyton előre törő tudomány, a 
mely más törvényt az igazságon kívül nem ismer, s a 
melynek mezeje az emberiség szelleméletének egyik leg-
fontosabb s egészen meghatárolt irányzata. Ily theologiák 
számára csupán egy fenyegető veszedelem létezhetik, t. i., 
ha egy új hit avagy hitetlenség a szivekben megdöntené 
azt a hitet, a melynek ő a képviselője. Mert ily esetben 
az elbukott hit egyházával annak theologiája is különös 
jogáról lemondani kénytelenülne s alásülyedne az anti-
quarikus történettudomány egyik ágává, a mely arról 
tudósít, a minek az élő nemzedékre többé semmi jelentő-
sége nincs. És ezt a veszedelmet a theologia. mint ilyen, 
bizony el nem háríthatná. Mert az ő ereje nem a hit-
keltésben, de a meglevő hit tudományos megértésében áll. 
A hit maga csupán a kijelentés tüzétől fog lángot s a 
saját tanúbizonyságain éled meg. S aztán úgyis tartja 
fenn magát, a mint lángra gyuladt. Krisztus kereszthalála 
az igazi keresztyének vidám halálmegvetése s életenergiája: 
ezek az egyház jövőjének zálogai és nem a theologia 
tudományos tökélye. Uj láng csak régi lángon gyulád fel 
s nem a láng meggyuladását tárgyazó elméleteken. A 
tudományból azonban s ennek haladásától az ilyen igazi 
theologiának egyátalán nincs mit tartania. 

Es ilyen theologiát ismer és követel az igazi refor-
mációi keresztyénség, dacára, hogy vannak olyan magukat 

reformációi keresztyéneknek nevező egyházi körök és ala-
kulatok, melyek az ily theologia létjogát tagadják. Jézus 
az ő személye s a belőle kiáradó új szellem által hozta 
meg az emberiségnek Isten kijelentését, melynek elismeré-
sével áll vagy esik a keresztyén hitélet, az Isten országa, 
melyben élet és békesség vagyon. Életmunkája s kereszt-
halála által Istennek akaratát mint a bűnt és halált legyőző 
atyai szeretet megnyilatkozását jelentette ki. A szeretet 
által összekötött, a szentlélek és a mennyország hitében 
bizonyos istengyermekek közösségében tárta fel a világ 
valódi célját s a dolgok valódi értékét. Az Isten szerete-
tének bizonyosságában s az ő saját halálában és feltáma-
dásában való részvételben nyitotta meg a vallásos boldog-
ság forrását, az igazi erkölcsiség őserejét. E kijelentés-
tartalmat kell a keresztyén theologiának megértenie és 
alkalmaznia, a nélkül, hogy reá idegen mértéket hasz-
nálna. Mert csak ha a kijelentés tartalmát a saját éle-
tünkre nézve is irányzó elvként elismerjük a hitben, ak-
kor vagyunk igaz keresztyének, de keresztyén theologu-
sok is. 

Jézus azonban a vele s az általa kijelentett üdvvel 
való összefüggést soha sem kötötte bizonyos, az ő külső 
életére vonatkozó tudományos nézethez, sem azon tudo-
mányos természetű nézetek s vélemények előtti meghó-
doláshoz, a melyeket ő kortársaival közlött. Engedelmes-
séget ő csupán mint Isten országának királya követel, 
mint a melynek polgárává teremtett Isten minden embert, 
azt a szolgai megadást, melyet az írástudók betürágó 
tanítványaiktól követeltek, ő nem ismerte soha. Keresz-
tyének (xptcmavot) és nem »jezsuiták* az ő igazi tanítvá-
nyai. Istenről s az isteni dolgokról sohasem hirdetett ő 
iskolaszerű tant, mint e világ bölcsei, de tanúságot tett 
az Isten szeretetének a saját lelkében átélt titkairól. Soha 
semmit sem tanított arra nézve, hogy a természeti dol-
gok mely törvények és rendszerint fejlődtek ki, de vallja 
és hirdeti, hogy mindazok Istenben gyökereznek s céljuk 
az Isten országában van. Azokkal, kiket közösségébe fel-
vett, soha határozottan nem közölte nézeteit a saját sze-
mélyének, vagy népének, vagy a világnak történetére 
vonatkozólag; csak a hitet kívánja meg abban, hogy a 
világtörténet összes titkai az általa alapított országban. 
lelik megfejtésüket, hogy ő maga a világba igazi isteni 
szellemet hozott be, miért annak királya lett s hogy ő 
az ő halála, e világ átalakító nagy vallásos tény által, 
győzelmet vett a bűn és a halál felett s Isten és ember 
között a szeretet és szellem új szövetségét alapította meg. 
Jézus semmi csalatkozhatlan könyvet nem írt, tanítványait 
nem kötelezte holmi az égből alászállott 'betűk igájával, 
mint ezt az Izlam alapítója tevé, S ha maga az alázatos 
gyermek kegyes szeretetével csüggött is népe szentírásán, 
másrészt nem habozott soha, a lélek teljes szabadságával 
nyúlni a törvényhez és prófétákhoz s ezeknek kortörté-
netileg feltételezett betűhüvelyéből a szellemmagvat eré-
lyesen kihámozni, ezzel a királyi parancsszóval: >Halot-
tátok, hogy megmondatott, én pedig ezt mondom néktek*. 
Tanítványai is, bárha népük szokása s módja szerint 
tisztelték az ótestamentumot, mégis egyidejűleg abba, 
gyakorlati módon, az allegória törvénye segélyével, bele-
vitték mesterük szellemét, szeretett mesterük fénylő alak-
jára akadtak ott is, a hol Izrael írástudóinak fejeit Mózes 
leple takarta be. Arról, hogy saját irataikban az egyház 
összes jövő nemzedékeire kötelező, csalatkozhatlan betü-
tekintélyt állítsanak fel, távolról sem gondoltak. írtak, 
mert szükségét látták, alkalomszerűen, a viszonyok befo-
lyása alatt. Jól tudták, hogy az, a mit ők írnak, ép úgy, 
a mit beszélnek is, Uruk szelleméből s az új vallás ere-
jéből való. Még csak árnyékát sem árulják el, hogy ahhoz 



a mit irataikban a történetre s a természetre vonatkozó-
lag mondanak, máskép jutottak volna, mint a hagyomá-
nyos tudásanyag tanulása útján, vagy azt más tudományos 
bizonyossággal bírnák, mint kortársaik. A kijelentés szá-
mukra sem a tudás titkainak közlése, hanem egy benső 
megértés, egy világfeletti lelkesedés, egy benső bizonyos-
ság felébresztése. Ilyen értelemben válik a Szentírás az 
új élet közössége számára az isteni kijelentésnek a Jézus 
szelleméből fakadt kútforrásává ; egyetlen értékú és soha 
el nem avuló megítélőjévé mindennek, a mi keresztyén-
nek akar neveztetni, mely onnan felülről páratlan vallási 
erővel van felruházva. De a theologia számára nem akar 
az más lenni, mint azon klasszikusan epochális történeti 
emlék, a melylyel szemben a tudományt nem kötelezi 
más félelem, mint az igazság félelme, nem más köteles-
ség, mint a megvesztegethetlen s fáradhatlan igazságérzet 
kötelessége. így válik az igazi keresztyénség, legbensőbb 
lényege szerint, a valódi theologia egészséges talajává. 

Mert követőitől a hitvallásnak más engedelmességét 
soha sem fogja követelhetni, mint azt, mely a kijelentés 
tényén magán alapul s a melyet Jézus maga megkívánt 
azokkal szemben, a kiket üdvközösségébe befogadott. Ma-
gunk hivő átadása neki, mint a ki e világban az örök, 
isteni életet jelentette ki; örvendő bizalom abban, hogy 
vele való életközösségünk biztos záloga azon bünmegbo-
csátó atyai szeretetnek, a melynek kijelentése ő maga; 
kegyes engedelmesség a szellem új törvényével szemben, 
mely az ő híveinek közösségét összeköti; a meggyőződés, 
hogy ő a világot valóban meggyőzte, hogy az ő halála 
őt életre s uralomra juttatta, hogy Isten őt a világ urává 
tette: íme a feltételek, melyek az ő egyháza tagjaivá 
avatnak. S mindez pusztán hitmeggyözödés ténye, me-
lyet az ő életének s halálának, beszédének s tetteinek 
benyomása költött fel. Kérdésekkel és feladatokkal, a me-
lyek a tudomány területére tartoznak, nincs semmi köze. 

(Vége köv.) Stromp László. 

B E L F Ö L D . 
Felelet a Prot. Közlönynek és dr. Szabó 

Aladárnak. 
Szükségesnek tartom, hogy néhány szót szóljak, mert 

különben azt gondolhatnák sokan, hogy a Prot. Közlöny 
kifakadását jogosultnak, Szabó A. egy két megjegyzését 
igaznak, megdönthetetlenül igaznak fogadom el. 

A Prot. közlöny nagyon félreértett engem, mert távol 
volt tőlem, hogy Szabó Aladárt ĝlóriába öltöztetve állít-
sam a porondra*, vagy hogy Szász Gerőt »sárba teper-
jem*: magasabb érdekért, a békés munka érdekéért emel-
tem fel gyenge szavamat, Ez az érdek volt szemem előtt 
akkor is, a mikor minden élénkebb szinezés nélkül a 
szenvedély fegyvereivel vivott, személyeskedő harc pusz-
títását mutatva fel, e harcok kedvelőinek a bölcs igazságát 
igyekeztem eszébe juttatni: »tisztességes az embernek 
felhagyni a versengést«. S ha valaki komoly megfonto-
lással nézi át korábbi cikkemet, nem fog abban inquisitori 
hangot találni, olyant, a mely kemény ítélettel Szász 
Gerőt sárba tapodni akarná, s arra sem talál bizonyságot, 
hogy én valami hízelgő beszédű súsárló módjára Szabó 
Aladárt fényes angyali köntösbe kívántam takargatni. 

Célom komoly és becsületes volt. A kellő tisztelet-
nek hangján beszéltem Szász G. személyéről, a Prot. 
Közlönynek is megadtam illendő címét. Szabó A. előtt 
nem borultam le. S ezért most engem a Prot. Közlöny 

»lutheránus atyafinak« nevez, a denunciálás vádjával 
illet, megvédi az erdélyi kerületnek soha nem bántott 
szabadságát és valami inquisitió megindítása miatt, a 
mely áldozatul Szász Gerőt szemelte ki, kesereg. Ilyen 
nagy a közbevettetés az én cikkem és a Prot. Közlönyé 
között. De hát én személyemre nézve nagyon értetlen 
ember is lehettem, mert a biblia ellen intézett harsogóan 
káromkodó beszédet nem voltam képes tréfának minősí-
teni. De a Prot. Közlöny világosságot gyújtott s miután 
látom az ő felvilágosítására, hogy nemcsak sok ember, 
de még egyházi lap is van olyan, a melyről nem tud-
hatni mikor tréfál, mikor komoly : azt az állítását is, a 
melylyel egy inquisitió megindításával gyanúsít, mivel ez 
az állítás egész komoly hangú, tréfának veszem; azt a 
kifejezést pedig, a melylyel engem, a szerinte tétovázó 
embert, lutheránus atyafinak nevez, nem tudom kellőké-
pen osztályozni; ez tréfa akart lenni, de azt hiszem, hogy 
sem a lutheránus testvéreknél valami szives fogadtatásra 
nem talál, sem a legtöbb kálvinista ember az ilyen kife-
jezést nagyon közönséges, rustikus tréfához hasonló volta 
miatt a protestáns irodalmi színvonal emelésének nem 
tartja. A Prot. Közlöny azon felfogásából ítélve, a mely-
lyel engem lutheránus atyafinak nevez, úgy látszik, hogy 
szerinte csak két fajta magyar kálvinista van. Az egyik 
fajtához azok tartoznak, a kik testestől, lelkestől Szabó 
A. pártiak, a kik eddig »büntetlenül dupirozni akartakegy 
országot«, a másikhoz pedig azok, a kik feltétlenül Szász 
G. követői, a kiknek vallása benn van a szívben, a lélek-
ben. És ha ezeken kívül akadnának — pedig ilyenek 
sokan vannak — a kik Szabó A. tüzes s a higgadt meg-
fontolás korlátait is megemésztő buzgóságát az evan-
gélium és a szükség határai közé vinni, a másik fele-
kezet szívben és lélekben elrejtőzve élő, titkon virágzó 
vallásosságát az élet számára is munkásnak, gyümölcsö-
zőnek látni szeretnék: az ilyenek csak lutheránusok lehet-
nek. Hát ez felfogás dolga s én dacára a Prot. Közlöny 
tréfás (?) megjegyzésének, református vagyok és maradok 
az én felfogásom szerint. 

Azt pedig, hogy én a Prot. Közlönyt denunciálni 
akartam azzal, hogy hivatalos lapnak neveztem, semmi-
képen sem tudom megérteni. Uraim! a denunciálás indo-
kolatlan vádja sokkal csúnyább, hogy sem azzal csak 
úgy dobálózni lehetne. Nos, én úgy tudom, hogy külö-
nösen az államhivatalnokok között, talán a cím utáni 
vágyódás megelégítésére, a hiúság legyezgetésére szoktak 
címeket osztogatni úgynevezett jelleg nélkül; de kicsoda 
beavatatlan ember tudhatta, mikor a Prot. Közlönynek 
nemcsak a végén olvassa: >Hivatalos rész*, hanem annak 
első lapján, homlokán is büszkén ragyogni látja: »Az 
erdélyi egyházkerület hivatalos Közlönye« jelzőt, hogy 
ez csak cím, csak rang. Most már azonban tudjuk, s mi-
vel a lap maga ad felvilágosítást, készséggel igazítom 
helyre tévedésemet, mondván, hogy csak a címzetes, de 
jelleg nélküli hivatalos Prot. Közlöny szólt. 

Még mielőtt Szadó Aladárnak egy-két megjegyzé-
sére válaszolnék, a Prot. Közlönynek a szabadság védel-
mére a frazeologia nagy raktárából vett ékes szavaira a 
biblia kincses házából egyszerű szóval, ékes igazsággal 
felelek: »Mindenek szabadok, de nem mindenek építenek.« 

Most már legyen szabad még Szabó Aladár egy-két 
megjegyzésére szólnom valamit. 

Azt én is tudom, hogy azok a bűnök, a melyek 
ellen a kék és fehér kereszt-egylet alakult, meg vannak, 
tudom, hogy »sem a paráznák, sem a részegesek Isten 
országának örökségét nem birják*; de kételkedem, hogy 
e kereszt-egyletek pápistás színezetük miatt akkora mun-
kát fejthetnének ki, a mekkora szükséges és kívánatos. 



»Kereszt nélkül nincs váltság*, mégis a kereszt jelképe 
alatt ellenünk, magyar protestánsok ellen vivott harc oly 
indulatokat, érzéseket ébresztett bennünk az idők folyamán, 
hogy bár megváltó Jézusunknak érettünk szenvedett ha-
láláról soha el nem felejtkeztünk, magunkat a keresztről 
nem neveztük, a keresztet keresztyén voltunknak jelzé-
sére még templomtornyainkon sem használjuk. Az ifjú-
sági egyesület és a nőegylet mindenfelé rokonszenves, ilyen 
egyesületeket kell alakítani mindenütt s ezeknek az egy-
leteknek kell célul kitűzni az említett bűnök elleni küz-
delmet is. A fehér és kék keresztegylet mellett látszólag 
hatalmas érvet hoz fel Szabó A., mikor azt kérdezi, hogy 
elitélheti-e valaki dr. Darányi lgnácz miniszter urat vagy 
Széli Kálmán esperes urat azért, mert *a vörös kereszt-
egyletet felkarolták ?« Erre természetesen mindenki azt 
feleli, hogy az itélet csak dicsérő lehet. De ha másként 
tesszük fel a kérdést., akkor a hatalmasnak látszó érv 
erejét veszti. Mert nagy kérdés, hogy ha az említett egyletet 
dr. Darányi, a magyar református egyháznak egyik kiváló 
buzgóságú tagja és Széli Kálmán alapították volna, vájjon 
vörös kereszt-egyletnek nevezték volna-e? Erre a kér-
désre természetesen egész megbízható feleletet nem adha-
tunk, de ha meggondoljuk, hogy Széli Kálmán magyar 
ref. esperes, Darányi miniszter pedig a formák és a szí-
nek helyett a tartalom, az igazság erejét kedvelő, teljesen 
puritán lelkű kálvinista ember, méltán hihetjük, hogy nem 
adnának Szabó Aladárnak igazat. 

Igazságtalannak mond Szabó A. azért, mert a Kis 
Tükör újabb irányával nem rokonszenvezem. Volt idő, a 
mikor a Kis Tükröt a legjobb népies lapocskának tartot-
tam s Szabó A. felszólalása óta arra is van reménységem, 
hogy ezzel a régi jó kis lappal újra lehet találkozásunk, 
mert úgylátszik, hogy csak az ő úgynevezett praktikus 
tanácsa rontotta meg. Mindnyájan egyetértünk abban, 
hogy népies lapokra, olvasmányokra szükség van, de azért 
azok, a kik az egyetértés következményeként nem hajlan-
dók elfogadni azt, hogy egyik, vagy másik lap nélkülöz-
hetetlen, talán csak nem kötözni való bűnösök. Örüljünk 
azon, hogy immár hála Istennek a népnek szánt újságok-
ban is van módunk válogatni. Ne gondolja azonban senki, 
ne gondolja Szabó A., hogy igazságtalan vagyok, mert 
ime kijelentem, hogy a Kis Tükör szerkesztőjénél alkal-
matosabb, képesebb ember népies építő írások szerkesz-
tésére alig volna található; mégis, ha igazságos akarok 
lenni, azt kell mondanom, hogy lapja a legújabb időben 
a praktikus tanács miatt rossz útra tévedt, mert mikor a 
családi, egyházi, társadalmi bajok ellen legfőbb orvosszer-
nek önmagát ajánlja, mikor a vezércikkek is azzal vég-
ződnek, hogy csak gyűjtsenek előfizetőt és minden baj 
jobbra fordul, mikor a gyilkoshoz hasonlóan bűnösnek 
mondja azt, a ki legalább 10 előfizetőt nem gyűjt: ez a 
beszéd nem az Istenországa érdekében praktikus. A bol-
dogság és az üdv nem olyan olcsó és könnyű dolog, hogy 
azt egy-két forintos előfizetéssel s egy kis lapnak szorgal-
matos olvasásával megvásárolni, elérni lehetne. Azért 
mondom, hogy Kis Tükör e praktikus tanács, e prakti-
kus (?) út elhagyása után újra meghódítja, hódítsa is meg 
mindenkinek rokonszenvét. 

Az ev. szövetségről pedig nem hiába mondtam, a mit 
mondtam, miután a magyar ref. egyház egységének ki-
fejezésére hivatalosan megállapított szervünk van, az egy-
ház tagjai között pedig az együvétartozás felébresztésére 
helyesebb, célravezetőbb mód is található. Mert azt kér-
dezem, mi tesz nagyobb, maradandóbb, épületesebb hatást? 
Az-e, ha a lelkész végig járja a házakat s azt mondja a 
gyülekezet tagjainak: Atyámfiai! itt vannak az ev. szö-
vetség alapszabályai, olvassátok, fogadjátok el s adakoz-

zatok e szövetség céljaira: vagy ha egy vasárnap azt 
hirdetheti ki a kathedráról, hogy a hét valamelyik napján 
az egyházmegyei vagy köri egyházi értekezlet itt, a mi 
községünkben tartja összejövetelét, a melyen a gyülekezet 
tagjainak módjukban lesz egy szép istentisztelet és több 
érdekes felolvasás tanulságaival lelküket gazdagítani? 
Hogy jobb lenne-e ez? Erre az Irodalmi Társaság legutóbbi 
pápai gyűlése adhat biztató feleletet, a melynek eredmé-
nyes volta arra serkenti az egyházi értekezleteket, hogy 
vándorgyűléseket tartsanak és pedig necsak egyet éven-
ként, s hogy minden gyűlés alkalmával istentisztelettel 
tegyék építőbbé a gyűléshez és annak tagjaihoz illendő-
képen az összejövetelt. Olyan megszívlelendő dolog ez, 
hogy egy közelebbi alkalommal az ilyen gyűlések tartá-
sának szükséges voltáról és remélhetően építő hatásáról 
bővebben is szeretnék szólni, ha a szerkesztő úr szíves 
türelme megengedi. (Teljes készséggel és örömmel. Szerk.) 

Szabó Aladárnak, hogy valamiképen az igazság el 
ne homályosuljon, készséggel elhiszem, hogy a katonás-
kodó ifjak evangélizációja érdekében már 1896-ban inté-
zett egy a mult cikkemben említett felhíváshoz hasonlót. 
Névtelenül maradásom is bizonyság a mellett, hogy a di-
csőségnek hiú kívánója nem vagyok. Szabó Aladárt már 
a mult cikkemben is megdicsértem a katonák evangé-
liziációjáért, most is csak dicsérhetem ezért. 

Még a felől szeretném Szabó Aladárt biztosítani, 
hogy mivel a fehér és kék keresztegylet iránti hidegsé-
gemet nagy hibámul rója fel s hangos fenszóval hív, 
majdnem erőszakkal akar vonszolni mindenkit arra az 
útra, a mely szerinte szép és dicső, a melyen az ev. szö-
vetség eszméjének megértése és erélyes megvalósítása 
által a tétovázás veszedelmes örvényéből kiszabadulhatni: 
nem botránkozom meg, mert a munkás embert becsülöm, 
mert őt ilyen becsülésre méltó, munkás embernek isme-
rem. De ő se botránkozzék meg nagyon, ha mások az 
övétől eltérő úton akarják a célt, az egyház boldogságát 
elérni, az ev. szövetség a kék és fehér keresztegylet sege-
delme nélkül. Mert nekem s azt hiszem, igen sok hitfelem-
nek erős meggyőződésünk az, hogy ama valláserkölcsi bajok 
ellen kellő védő- és gyógyító szert nyújt a templom, az 
iskola és a presbyterium, az ifjúsági és a nő-egylet, csak 
tegye meg mindenik híven a maga kötelességét. 

Református. 

K Ü L F Ö L D . 

A keresztyénség és a modern világnézet. 
Heinzelmann doktor, erfurti kir. főgimn. tanár a 

minap felette érdekes és tanulságos apologétikai müvet adott 
ki »Christenthum und die moderne Weltanschauung* * 
címmel, mely valóban megérdemli, hogy komolyan tanul-
mányozzuk és mégis szívleljük annak gondolatait. A valódi 
modern világnézettel egyező positiv ker. vallásos erkölcsi 
állásponton ismerteti művének első részében »a világné-
zetért való küzdelmet*, míg a második részben »a mű-
veltség és a keresztyénség« egymáshoz való viszonyát 
tárgyalja. Ker. vallásos erkölcsi világnézetének rajza jóté-
konyan hat az olvasóra, emeli és megszilárdítja annak 
hitíudatát és fokozza erkölcsi akaraterejét korunk ellenséges 
áramlataival szemben.' 

A ker. vallásos világnézettel tényleg szemben áll ma 
egy keresztyénellenes szellemi- áramlat az egész vonalon. 

* 119 1. Ára 1-80 márka. 



Mult százados philos. jellegét levetve, ez ma korunk köztu-
datába ment át s külső gyakorlati következményeiben a 
sociális élet terén nyilvánul. Itt mitsem használ a tekin-
télyre való utalás. Személyes meggyőződésünk egész ere-
jével ismernünk kell a ker. világnézet s a keresztyén-
ellenes áramlatok egymást kizáró ellentéteit, mert Goethe 
szerint a világtörténet egyetlen thémája a hit és a hitet-
lenség közötti küzdelem. A világnézetért való küzdelem 
történeti fejlődése lesz az a tanító mester, ki minket jelen 
követendő feladatainkra fog megtanítani. 

Tudvalevőleg a keresztyénség mint új világnézet 
lépett be a világba. Az Isten s az emberi nem egységé-
nek felséges gondolata, a melyet Pál apostol Athenében 
hirdetett, absolut új gondolat volt az antik világ előtt. 
Egy gondolat kormányozza a népek és államok történetét, 
s egy kezdete és célja van az emberiségnek az istenor-
szága megvalósulásában. E történet központja Jézus Krisztus, 
a kiben összefutnak az ókori történet összes szálai, s a 
kiből kiindulnak az újkor összes szellemi mozgalmai, de 
a ki egyúttal az egyes léleknek is végcélja és legmagasz-
tosabb gondolata. Hogy Hase szellemes szava szerint: 
»Der Zeiten Herr ist, Gott, der Zeiten Wendepunkt ist 
Christus, der echte Zeitgeist ist der heilige Geist«, arról 
fogalma sem volt az antik világnézetnek, p. o. egy Plató-
nak vagy Aristotelesnek. Pedig ezek az alapgondolatok-
ma a ker. gondolkozás elemi gondolataihoz tartoznak. 

De a pogányság s a zsidóság elavult és legyőzött 
szellemei tovább is éltek az egyházban a tévtanok 
álarca alatt. A christologiai viták alatt egyenesen a 
Krisztus történeti személyiségéhez kötött keresztyénség 
lényegét támadták, a kinek közbenjáróságával pedig áll 
vagy esik az egyház. Origenes és Augustinus ismerte föl 
azt a titáni gondolatot a maga egész nagyságában, mély-
ségében és következményeiben, hogy a keresztyén hittar-
talom a görög speculatió maradandó gondolatelemeivel 
és fogalomvilágával összeegyeztethető, s a mint a törvény 
és a prop'netia, úgy Platón és Aristoteles is a maga módja 
szerint »nevelömester volt a Krisztusrâ . Különösen Augus-
tinus, ez a tudományosan képzett idealista latin phi-
losophus és valláserkölcsi realista theologus döntőleg ha-
tott a további fejlődésre az öntudat, a hit és tudás, s a 
speculatió történetbölcselet világának kritikai megvizsgá-
lásával, s a ker. s az antik szellem érett s gazdag vív-
mányait egy kész rendszer alapjában adta át a közép-
kornak. Augustinusnál a ker. szellem az új kultúrfejlődés 
megteremtőjének és hordozójának bizonyult, s a ker. hit 
elvéből kifolyólag új világ derült föl az emberi sziv és 
elme előtt. 

Közelebbről a középkor az egységes világnézetnek 
az ideje s Aquinoi Tamás annak legnagyobb rendszerezője. 
De ez az egység merev, külső és törvényszerű, mely az 
evangélium világnézetével szemben a pogányság és a 
zsidóság szellemeinek hódolt. S a klasszikus studiumok 
fölújításának korszaka is új pogánysággal fenyegette a 
világot. Egyedül a reformáció volt az, mely Lutherben a 
lelkiismeret s a ker. hit erkölcsi komolyságát, Melanchton-
ban pedig a klasszikus műveltségnek a keresztyénséggel 
való szövetségét érvényre emelte a szellemi élet egész 
vonaián. A középkori merev tekintélyhit helyére a sze-
mélyes evangéliumi üdvhit lépett, mely az ember belső 
életének regenerálásával az igaz ker. humanitás ideálját 
célozza, s ennyiben korunk egyetlen nevelő és képző 
eszközének bizonyult. Örök érdeme a reformációnak, hogy 
benne a ker. hit élő' és fejlődésképes frigyre lépett a 
valódi tudománynyal, s ennyiben Heinzelmann szép szava 
szerint »ist der Protestantismus der Retter und der Hort 
der christlichen Kultur Europas geworden.* 

De a tagadó szellemet a reformáció sem tudta 
eltávolítani az egyházból. Az angol deismus, Rousseau és 
Voltaire fölvilágosodása, majd a francia encyclopaedisták 
materialismusa annak főbb képviselői. Azoknak behatása 
alatt Kant bölcseletéből táplálkozva áll elő az ú. n. theol. 
rationalismus, mely a keresztyénséget a józan ész mértéke 
alá foglalva nálunk is egyeduralmat gyakorolt a szószéken 
és a kathedrán s máig is uralkodó világnézete a félmű-
velteknek. A rationalismus törli a keresztyénség természet-
feletti jellegét s hármas alap hitcikkével a morált prédi-
kálja. Még azt a csöpp positivumot is törli a pantheismus, 
a melynek a vallásra és a theologiára vonatkozó követ-
kezményeit Straussék vonták meg. Csak természetes 
folyománya ennek korunk pessimismusa és Nietzsche kul-
turát felforgató őrült, anarchismusa, a mely az önzés 
hirdetésével hadat üzen mindennek, a mit eddigelé a val-
lás és az erkölcsiség terén szentnek tartottunk. E »Philo-
sophie des Wahnsinns« gyakorlati következménye a sociális 
téren a dynamit és az anarchia. 

Jól mondja Heinzelmann, hogy a keresztyénségtől 
letért ú. n. »modern« gondolkozás története egyúttal annak 
ítélete, s hogy ez a gondolkozás positiv alap hiányában 
»eine wahre Hexenkiiche, ein Meer von Widersprüchen 
und heillosester Begriffsverwirrung*. Aristokratikus pan-
theismus, nyárspolgári rationalismus, plebejus materialis-
mus és radikális anarchismus, sőt nihilismus gazdagon 
váltja fel egymást a különböző néprétegekben. A termé-
szetfelettiség tagadása képezi mindnyájuknak közös elvét, 
s a világ a kosmos legfőbb ítélő mértéküket. Innen a 
világszellem, a világfájdalom s a semmi. 

Mindezzel szemben áll a ker. világnézet theismusa. 
Gondolkodóink, klasszikus költőink, kiválóbb művészeink, 
komolyabb államférfiaink és tudósaink annak a főbb műve-
lői. A világot legyőző ker. hit fundamentuma az az alap, 
a melyen építenek, s a mely korunk művelődésének egyet-
len hathatós gyógyszere. 

A keresztyénség és a műveltség képezi Heinzelmann 
további fejtegetéseinek a. tárgyát s itt közelebbről a valódi 
műveltség lényegét, ismertető jeleit, feltételeit és célját 
veszi positiv evangéliumi keresztyén alapon szigorú vizs-
gálat alá. 

Korunk jelszava a műveltség, mert ez teszi szabad 
emberré az embert. De a műveltséggel is úgy vagyunk, 
mint korunk főbb pártjainak többi jelszavaival, megszok-
tuk azt, hogy a kulturát vagy a műveltséget a keresz-
tyénséggel ellentétbe helyezik, vagy a kettőnek összeegyez-
tetéséről beszélnek Nézzük hát közelebbről, mi is az a 
műveltség és kicsoda a művelt ember? 

Kultura és műveltség korrelát fogalom, Kant. és 
Schiller még felváltva használja, pedig a kettő nem egy. 
Beszélünk egy népnek vagy kornak kultúrájáról, és szó-
lunk müveit és képzett, jogászról orvosról, theologusról 
stb. A kultura hordozója a közösség, a műveltségé az 
egyes ember. A kultura tárgya és célja a külvilág a maga 
erőivel és jelenségeivel, a műveltségé ellenben az emberi 
természet a maga képességeivel. Kultura a bennünket 
környező természet fejlődésével és elsajátításával művelt-
ség ellenben saját emberi természetünk kifejlődésével 
azonos. A kulturánál a hangsűly a dolgokon, a művelt-
ségnél a személyeken van. De kultura és műveltség köve-
telik és feltételezik egymást. Egy népnek a kulturális hala-
dása saját műveltségétől függ. Világfejlődésre és világ-
uralomra törekszik az egyik, önfejlődésre és önuralomra 
a másik. Amott egy átalánosan kötelező törvény, itt a 
személyes szabadság törvénye dominál. 

A műveltség közelebbről harmonikus kifejlődése annak, 
a mit magunkon hordozunk. Sajátos lényegünk sokoldalú 



kifejlődése az, és korántsem tudományos képzés vagy 
készség. A műveltségnek több fokozata van. Beszélünk 
róla sociális, szellemi és erkölcsi téren egyaránt. S mivel 
az ember magva az ő erkölcsi lényege, azért az erkölcsi 
ideálok iránti érzék a műveltség egyik nélkülözhetlen fel-
tétele. Az erkölcsiség viszont a vallásban gyökerezik, a 
miért is a vallás a valódi műveltség elengedhetetlen kel-
léke. Minél nagyobb a műveltség, annál komolyabb az. 
Élénk érzék tartozik hozzá minden emberi és szellemi 
iránt. A műveltség célja tehát a humanitás, mely az álta-
lános emberszeretetben nyilvánul. Az egyes ember az 
emberiség universumának a tükre. Ez különbözteti meg 
lényegesen a ker. műveltséget az antik világ nemzeti és 
individuális egoismusától. 

Ha pedig a műveltség nem más, mint »Erschlossen-
heit, Sinn und Interesse für das allgemein Menschliche«, 
akkor könnyen megadhatjuk a feleletet arra a kér-
désre, hogy kicsoda a művelt ember? Hasonlítsuk őt 
össze a műveletlennel és szembeszökő lesz a kettő között 
a különbség. A müveit ember az egészet az egyesben s 
az egyest az egészben látja, vagyis az egészre való tekin-
tete az egyesre való figyelmével párosul. A műveletlen 
ember csupa individuumokat lát a világban, s az egész 
iránt se érzéke, se fogékonysága. Az általános és szemé-
lyes erkölcsi célok összeegyeztetése csakis a művelt em-
ber privilégiuma. Az általános emberinek eme harmonikus 
szemléletében s így szellemi és erkölcsi sajátosságának 
föl- és megismerésében van fokozatos haladás, a miért is 
»das Gebildetsew setzt ein Gebilde\werden voraus«. Mű-
veli Öt korának és népének kulturája. vagyis a kultura 
művében való személyes részvétele. Ez alapon Heinzel-
man így definiálja a művelt ember fogalmát: »Gebildet 
ist die ihrer selbst bewusste und ihrer selbst máchtige 
Persönlichkeit, in dem Boden der gegenwártigen Kultur 
wurzelnd«. 

Több tehát a műveltség, mint pusztán tudás vagy 
akarás. A műveltség annak eredménye. Sziveinkben, mint 
személyiségünk központjában kell összefoglalnunk a tudás 
és az akarat összes mozzanatait, s innen kell harmoni-
kusan áthatnunk a szellemi élet egészét. Ez az igazi mű-
veltség, mint saját személyes életünk harmonikus kifejlő-
dése. Feltételezi tehát az értelem és az akarat egész 
átalakulását s az erkölcsi személyiség teljes újjászületését. 
A személyes életfejlődés az igazi műveltség útja. Példa rá 
Socrates, Platón és Kant. 

Milyen most már a műveltség és a keresztyénség kö-
zötti viszony ? Láttuk azt, hogy valódi műveltség vallás 
nélkül nem lehetséges, mert a műveltség lényegében er-
kölcsi természetű, a valódi műveltség pedig a vallásban, 
mint annak teljességében gyökerezik. A keresztvénségben 
vannak a valódi műveltség összes feltételei foglalva. A 
keresztyénséggel való benső harmonikus szövetségében 
rejlik az igaz műveltség áldása a jövőben. A keresztyén-
ség a természetes emberi élet egyedüli igazsága, s foly-
tonos tökéletesedésének feltétele és eszköze. A szorosabb 
értelemben vett szellemi műveltség a vallás és az erköl-
csiség terén nyilvánul. Kedély, szív és akarat e szellemi 
művelődés főtalaja, míg a világi műveltség inkább az 
értelmi és képzelő erőt érinti. A világi és a szellemi mű-
veltség harmonikus egysége az, a mit mi keresztyén mű-
veltségnek nevezünk. 

A szorosabb értelemben vett szellemi műveltség a 
Krisztusban hittel elsajátított üdvözítő isteni kegyelem 
műve, mely az új embert, Istennek képmását szüli a 
természetes emberből. A szellemi műveltség tehát az igaz-
sággal és az élettel azonos Krisztustól függ s az azt 
elsajátító hit dolga. A ker. údvjavaknak hittel való elsajá-

títása a valódi szellemi műveltség, míg a világi műveltség 
a jelenkori világi kulturában való személyes részvéte-
lünkkel azonos. A keresztyénség e világi kultura legfőbb 
ápolója és hathatós előmozdítója, s a reformáció annak 
megújítója. Nem a mediceiek kulturbelyei vagy az Eras-
mus-féle humanisták, hanem Luther, Melantchon és Kálvin 
voltak a szellemi és világi kultura fölkent hősei és hordozói. 
Az evangélium erkölcsi szabadsága a tudomány szabad-
ságára vezetett. A reformáció szellemi hatalma a termé-
szettudományokat is felszabadította a scholastikus theologia 
igája alól. Az embernek a világhoz s a világi kultura 
Összes dolgaihoz való viszonya az evangéliumban gyökere-
zik, ép azért az lijabbkor kulturája az erkölcsi személyiség 
élvében gyökerező reformációtól datálódik. Innen van a 
prot. kultura nagyobb terjedelme és érettsége a kiskorú-
ságon alapuló pápás kulturával szemben. 

E történeti tények alapján lehetetlen a keresztyén-
ség és a modern kultura között kibékítésröl szólani, mi-
után e kulturának épen a keresztyénség a sava és éltető 
kovásza, s ép oly kevéssé annak ellentétéről, mint Strauss 
és a speculativ pantheismus tanította. Személyes szellemi 
életünkben gyökerezik a szellemi és világi műveltség 
harmóniája, a miből azonban korántsem következik, hogy 
az evangélium oldjon meg természettudományi problémá-
kat, vagy a világi tudomány szóljon bele az üdv kérdé-
seibe. Keresztyénség és valódi tudomány követeli és kie-
gészíti egymást. A valódi tudást a komoly erkölcsiség 
jellemzi, s az igazi tudás szerénynyé és alázatossá teszi 
az embert. A tudomány megköveteli a keresztyénséget, 
s a keresztyénség megköveteli a tudományt. A gondola-
toknak egy egészen új világa hatott be a keresztyénséggel 
a tudományba. Mennyit köszönhet többi között a bibliá-
nak az egyes népek és nemzetek irodalma! S a művé-
szetnek nem a vallás-e az igazi otthona? A keresztyénség 
derítette föl a lelki élet belső műhelyét a maga igaz 
valójában. Tudomány és művészet épen a keresztyénség-
ben találja meg a maga megszentelő erejét és teljességét. 
E gondolatoknál szerzőnk Luthardt apologetikai előadásait 
követte. 

Minden igaz műveltség azonban nem egyszerre kész, 
hanem fejlődő valami. Mint Luther mondja: ein Christ ist 
nicht im Wordensein, sondern im Werdensein«. A ker.. 
műveltség folytonosan fejlődő valami, s minden megálla-
podás itt halált jelent. A teljes keresztyén jellem, az isten-
fiúság a ker. művelődés végcélja, mivel a keresztyénség 
az emberi szellem összes ideáljainak személyes megvaló-
sulásával azonos. Itt a belső tisztaság erkölcsi erővel s a 
belső gazdagság harmóniával párosul. Krisztus folytonos 
követésében s e világ zajában fejlődik a ker. jellem a 
maga egész teljességében. 

Foglaljuk össze az eredményt. A keresztyénség nem 
ellensége a műveltségnek s nem ellentéte a kulturának, 
hanem csak a hamis felszínes műveltségnek. A valódi 
emberi műveltségnek teljessége épen a ker. műveltség, 
mely minden igaz emberit megszentelve s az istenországa 
szolgálatába hajtva a felebarátok üdvére és saját szemé-
lyes rendeltetésünk elérésére vezet. Vagy még rövidebben: 
A ker. ember az igaz ember s a keresztyénség az emberi-
nek teljessége, eszményi fogalmának megtestesülése. íme 
ilyen gondolatokat tanulhatunk és szívlelhetünk meg Hein-
zelmann művéből, mely mint rendkívül vonzóan megírott 
olvasmány is számottevő terméke az újabb apologétikai 
irodalomnak. E nemben méltán helyezhető Carriére művei 
és Luthardt apologétikai előadásai mellé. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



IRODALOM. 

** Gedenkblátter zur Erinnerung der am 4. októ-
ber 1896. anJásslich der Hundertjáhrigen Kircbenweihe 
begangenen Jubelfeier der Iglóer ev. Kirchengemeinde 
August. Conf. — Igló, 1897. a »Tát.ra« nyomda nyomása. 
179 lap, ára ? .. . — Díszes kiállítású, szép kötésű s érde-
kes tartalmú könyv, melyben a nagymultú iglói luth. 
egyház megújított templomának felavatásakor elmondott 
imák és beszédek mellett (a Zelenka püspök felavató 
imája és beszéde magyar, a könyv többi része német 
nyelvű) a százados templom újjáépítésének története, a 
jubileum alkalmából tett adományok (Iglóról 17 és fél 
ezer, küföldről 1152 frt) kimutatása, továbbá az iglói egy-
háznak Fábry János lelkész tollából szépen megírt tör-
ténete olvasható. A szép kiállítású könyv nemcsak alkalmi 
emlék, de egyháztörténeti forrásmű is, tehát irodalmi 
becscsel biró munka. 

** > Adventi, Böjti Imák és Tanítások* cím alatt 
Sántha Károly és Feyér Gyula ev. lelkészek szerkeszté-
sében alkalmi ima- és beszédgyűjtemény jelenik meg, 
melyet Herz J. B. brassói könyvnyomdász ad ki. A mű 
kiadója elnézést kér az előfizetőktől, mivel az adventi 
l-ső kötet elháríthatlan akadályok miatt a hirdetésnél 
később, nevezetesen 1—2 hét múlva fog csak megjelenni 
és utánvétellel megküldetni. A kibocsátott 1500 előfizetési 
felhívás és ugyanannyi megrendelési levelező-lap a pro-
testáns lelkész urak között csak 100 előfizetőt biztosított, 
s így a kiadó tulajdonos alig mert a mű kiadásának neki 
fogni. Most azonban elhatározta, hogy ha kárral is, az 
l-ső kötetet kiadja, azonban ha még több előfizető nem 
jelentkezik, akkor a böjti Il-ik kötet kiadása végkép el-
marad. 

** A templomi istentisztelet becse. Egyházi 
beszéd elő- és utóimádsággal, írta s a renovált nagy tem-
plomnak 1897. november 14-én történt megnyitása alkal-
mával elmondta DicsŐfi József, a debreceni theol. akadé-
mián volt ny. r. professzor, most a debreceni ev. ref. 
egyház egyik lelkipásztora. 16 lap, ára 19 kr. — Gon-
dosan szerkesztett, vallásos építő erővel teljes, igazi > ke-
resztyén tanítás*, mely nem divatos kor-eszméket hirdet, 
hanem az Isten igéjét hirdeti hittel, meggyőző erővel és 
választékos szónoki nyelven. Imádságai kegyesek és kene-
tesek. Igazi építő olvasmány. 

** A baracskai ev. ref. egyház története. Kiadja 
az Egyháztanács. Székesfehérvár, 1897. 21 lap. — A 
dunamelléki egyházkerület vértesaljai egyházmegyéjébe 
kebelezett baracskai egyház történetét foglalja magában 
ez a kis füzet, melyet az egyháztanács megbízásából 
Biczó Pál pátkai lelkész írt, ki az egyházmegyére vonat-
kozó adatokaí gyűjtögeti. A füzetből megtudjuk, hogy 
Baracskán a mult század elején szervezkedett a reform, 
egyház, de 1738-ban már betiltatott benne a nyilvános 
istentisztelet, 1752-ben pedig a magános vallás gyakorlat 
is, mely rövid időre a türelmi rendelet után ismét fel-

támadt, 1791 óta pedig szervezett anyaegyházként él és 
működik mai napig. A füzet végén a rövid jelenrajz azt 
mutatja, hogy a gyülekezet anyagilag erős, de a lelkiek-
ben sok kívánnivalót hagy fenn. 

** Ünnepi beszéd a dunántúli ág. h. ev. egyház-
kerületi gyámolda félszázados jubileuma alkalmából az 
egyházkerületi közgyűlésen Pápán 1897. évi augusztus 
hó 25-én tartott Poszvék Sándor theol. főiskolai igazgató 
és egyházkerületi főszámvevő. — Lendületes, magasszár-
nyalású beszéd, mely erőteljes vonásokkal ecseteli a 
gyámintézet erkölcsi és anyagi jelentőségét, s eddig kifejtett 
áldásait. Nagy igazsággal mondja egy helyen a beszéd: 
»Az egyház jó hírneve, méltósága, erkölcsi tekintélye első 
sorban attól az egyéni kiválóságtól, attól a nemes erköl-
csi szellemtől függ, melyet igehirdetői szóban-tettben, hi-
vatalos működésűkben s magánéletükben, külső megjele-
sükben is, kifejezésre juttatnak*. 

** > Az 1848/49-iki Magyar Szabadságharc tör-
téneté *-nek Gracza György szerkesztésében most jelent 
meg a 93-ik füzete, melyben a szerző befejezvén az 
emigráció működésének leírását, Kossuth végnapjaira tér 
át. A jövő füzetben immár az életrajzokra kerül a sor, 
s a nagyszabású munka még az idén befejeztetik. A füzet 
képei ezek: Garibaldi. Az olaszországi magyar légió zászló-
szentelése Nápolyban 1860. október 31-én. Magyar gari-
baldista, Reitter Gyula, Honvéd emlékérem, Görgei Arthur 
70 éves korában. A ceglédi százas küldöttség Kossuthnál 
Baraconeban 1877. január 24-én, Kossuth Lajos dolgozó-
szobája, Kossuth turini lakása, Kossuth temetése Budapesten 
1894. április 1-én. A szép könyvet tudvalevőleg Wodianer 
F. és fiai cég adja ki (Budapest, Andrásy-út 21.), ára 
füzetenként 30 kr. 

E G Y H Á Z . 

Templomaink szaporítása. Nagyobb egyházaink 
lelkészei s presbyteriumai mind jobban kezdik belátni a 
több templom föltétlen szükségességét, mit e Lap is évek 
óta sürget. Illetékes emberek hangoztatják most már a 
gyűléseken, Budapesten egymásután csinálják is. De más-
felé is mozgatják a kérdést. Zsigmond Sándor, egyház-
kerületi főjegyző, s alsószabolcs-hajdúvidéki esperes tavaly 
egyenesen fölhívta az egyházakat, hogy a hívek lelki-
szükségeinek kielégítésére kevés költséggel, de minél több 
Isten házát emeljenek. Most meg Dicsöft József, debreceni 
ref. lelkész hirdette a szószékről a megújított nagy tem-
plomban tartott első isteni tisztelet alkalmával a követ-
kezőket: »Aztán — a mit főképen a mai élet szomorú 
tüneményei kötnek szivünkre — gondoskodjunk szép és 
nagy városunkban minél több templom építéséről, hozzuk 
áldozatul két fillérünket és ezreinket, kitől a mint telik, 
a miképen cselekedtek az ősök. Mert a hol a templomok 
ritkán állanak, ott sűrűn épülnek ama szomorú hajlékok: 
a börtönök, a fegyházak, a megháborodott lelkűek, az 
elmebajosok gyógyintézetei, a melyeknek ajtajai felett én 



mindig a pokol e kegyetlen feliratát látom: »hagyjatok 
fel minden reménynyel, a kik ide beléptek*. Dicsőfi mon-
mondása az utolsóig igaz, de hozzátehetjük még, hogy 
nemcsak a valláserkölcsi élet lazaságát, hanem a külön-
böző szekták lélrejövetelét is eredményezi a templomok 
és a lelkészek hiánya. Hogy alföldi nagyobb gyülekeze-
teinkben oly félelmesen terjed a baptismus és nazarenis-
mus, azt első sorban annak tulajdoníthatjuk, hogy a lélek-
számhoz képest feltűnően kevés a templom és a pap. 
Szinte az ujjainkra vehetjük, hogy hány ref. ekklézsiában 
van Magyarországon két vagy több templom, főleg ott, 
a hol nincs egyszersmind két külön egyház is, holott a 
lelkek száma felmegy 10—20 ezerre, sőt azonfelül is. 
Debreczen, Budapest, Hódmezővásárhely, Kolozsvár, Nagy-
várad, Mezőtúr, H.-Böszörmény. Szatmárnémeti, Miskolcz 
dicsekedhetnek két vagy több templommal, de még e he-
lyeken is ugyancsak elkelne néhány imaház. Nem drága 
pénzen, nagy költséggel kellene nagy templomokat építe-
nünk, hanem kisebbeket, a hol nem lehet mást, csak 
imaházakat, de minél többet. Nagyobb egyházainkban untig 
elég, sőt kell is, hogy legyen, a mi erőnket mutató egy 
nagy templom, a többi legyen kisebb, s nem sokba kerülő. 
Örülünk, hogy növekednek a sok templom hívei, így 
remélnünk lehet, hogy az Isten háza majd szaporodni 
fog s ez egyik remediuma lesz a korunkban hódító val-
lásos indifferentismusnak, szektáskodásnak és felekezetnél-
küliségnek. A több templomnak, több lelkésznek okvetlenül 
meglesz azonban egykor a maga helyes consequentiája, 
t. i. népes egyházainknak önálló parókiákká leendő felosz-
tása. És ekkor virrad reánk egy jobb kor, ekkor folytat-
hatnak a lelkészek nagyobb egyházaikban is igazi belmisz-
sziót. {J) 

Jótékonyság. N.-Kálién, a Görömbei Péter ev. ref. 
lelkész-esperes vezetése alatt álló két temetkezési társulat 
választmánya f. évi nov. 28-án elhatározta, hogy a szűk 
termés, drágaság s általában a mostoha időjárásra való 
tekintetből, a temetkezési társulatok szegénysorsú tagjai 
közt 40—40 koronát, együtt a két társulat szegényei közt 
80 korona adományt fog kiosztani a közelgő karácsony 
ünnepek előtt, így akarván jótékonyságát éreztetni sze-
génysorsú tagjaival. — Ugyancsak N.-Kállón az ev. ref. 
egyház elöljárósága, 20 tehetetlen, elaggott ref. egyháztag 
között 37 frtot osztatott ki; 41 frt 28 krból pedig 12 is-
kolás fiúnak nadrágot, 8 fiúnak ujjaskákat, 2 fiúnak 
csizmát, 12 leánykának szinte ujjaskákat vásároltatott, 
a takarékpénztár alapítványából. 

Új imaház Budapesten. Budapesti református 
egyházunkban a lélekszám rohamos szaporodása folytán 
ismét újabb istentiszteleti helyről kellett gondoskodni, mert 
a meglevő templomok és imaházak nem képesek a híve 
ket befogadni. Az egyháztanács a VII Rózsa-utca 20. 
számú házában egy nagy termet bérelt, azt kicsinosíttatta, 
székekkel fölszereltette s istentiszteletre alkalmassá tette. 
Az új imaház felavatásai' hó 28-án ment végbe, mely 
alkalommal I'app Károly, az egyház II-dik lelkésze hir-
dette az Isten igéjét a csinos helyiséget egészen megtöltött 

közönségnek. A rózsa-utcai imaházban minden vasárnap 
este tartatik az isteni tisztelet. Most mar Budapesten a 
református egyházban öt templomban [Kálvintér, Fazekas-
tér, Ó-buda, Zugló, hold-utcai (német)] és négy imaház-
ban (kőbányai, hold-utcai, Erzsébet-körúti és rózsa-utcai), 
tehát összesen kilenc helyen hirdetik ref. hitvallás szerint 
az Isten igéjét. Ezek közül a hold-utcai, Erzsébet-körúti 
és rózsa-utcai imaházakban estéli isteni tiszteletek (a 
csúfolódok nyelvén: »éjféli misék*) tartatnak. S ez még 
mindig nem elég a szükségletnek. A József-város külső 
felében nem sokára ismét nyitni kell egy imaházat. 

Kegyes alapítványok N.-Kállón. B. e. Gulyás 
János a n.-kállói ev. ref. egyházra, gyermekei nem lévén, 
500 Irtot hagyományozott. Az egyháztanács külön lapon 
örökítette emlékezetét. Uv kegyes alapítványt tett szinte 
a n.-kállói ref. egyházra özv. Toldy Györgvné 64 frtot. 
A presbyterium mind a két adományt hálás szívvel kö-
szönte meg a megholt örököseinek, s az életben levő 
kegyes hagyományozónak. 

A nagykikindai egyház örömünnepe. Tiz éve 
hogy az omladinista szerbek főhelyén, Nagykikindán, a 
régi magyar Nagy-Kökényden az ott élő reformátusok 
önálló egyházzá szervezkedtek s lelkes papot nyertek 
Fekete Gyula személyében, a kinek Nagykikinda mellett 
még egy egész misszió kerületet bízott vezetésére az egy-
házkerület. Tíz év alatt a kikindai reformátusok nagyon 
sokra haladtak. Virágzó egyházi élet fejlődött ki, ref. 
magyar iskola létesült, mely a magyarság érdekében is 
rendkívüli sikerrel harcol. Az eredményekben gazdag egy 
decenniutn emlékére november hó 28-án ürömünnepet 
rendezett a buzgó ref. egyház, melyen Kiss Áron püspö-
köt Szabó János esperes helyettesítette és rendkívül hatá-
sos beszédet tartott. Fekete Gyula lelkész pedig megírta 
és felolvasta az egyház viszontagságos megalapításának s 
tíz éves fejlődésének történetét. Jól esett, hogy az öröm-
ünnepen a város szerb lakosossága is — élén a polgár-
mesterrel — résztvett. (J.) 

Egyházkerületi főjegyző-választás. A dunántúli 
ev. ref. egyházkerületben üresedésben levő világi főjegyzői 
s világi tanácsbirói tisztség betöltésére vonatkozólag a 
püspöki hivatalhoz beérkezett szavazatokat november 29-én 
bontotta föl a szavazatbontó bizottság. Főjegyző lett a 
szavazatok túlnyomó többségével Molnár Béla székes-
fővárosi ügyvéd, eddigi egyházkerületi jegyző. A tanács-
bírói tisztségre elrendelt szavazás eredményre nem vezetvén, 
az aránylag legtöbb szavazatot nyert három jelölt: Gelléri 
Szabó János. Pál f f y Károly és Segesdy Ferenc újabb 
szavazásra kit űzetett. 

A papi fizetések állami megjavítása, úgy látszik, 
ismét előbbre ment egy lépéssel. A Budapesti Hirlap legalább 
ezt újságolja e hó 1-i számában. Megemlékezve a protes-
táns egyházak ez iránt többször kifejezett sürgetéseiről 
kifejezi, hogy >ez méltányos és jogos kívánság is. És 
örvendünk, hogy végre a beszédek és csábítgató szónok-
latok helyett végre gyakorlati intézkedés történt a protes-
táns lelkészek helyzetének javítása iránt. Megbízható for-



rásból vett értesülésünk szerint a kormány a katholikus 
kongresszus megnyitása után két-három nappal a protes-
táns lelkészek kongruájának állami rendezése iránt elő-
terjesztést nyújtott be a koronához«. Vajha igaz volna a 
hír, melynek valóságát oly régen várja a szegény sorsú 
papság s az egész protestantismus. 

I S K O L A . 

Budapesti reform, főgimnáziumunk szép ünne-
pélyt ̂ rendezett november 27-én király ő felsége tiszteletére 
a tíz szobor ajándékozásának alkalmából. A díszterem 
teljesen megtelt ünneplő férfi és'női közönséggel, a tanuló 
ifjúsággal és az egyháztanács tagjai közül is többen emel-
ték jelenlétükkel az ünnepség fényét. Az ünnepély az 
Erkel-féle Királyhymnus eléneklésével kezdődött, mely után 
Molnár Sándor igazgató felolvasta a tíz szoborról szóló 
legfelsőbb királyi leiratot s emelkedett szellemű beszéddel 
méltatta annak örök időkre kiható nagy jelentőségét. Nagy 
hatással fejtegette, hogy a latin szállóige szerint »opes 
regum corda subditorum*. Utána Pruzsinszky Pál tanár 
tartott ügyesen szerkesztett történeti ismertetést a szob-
rokban megörökítendő nagy nemzeti hősökről, minden 
egyes alakot megkapó vonásokkal jellemezve; majd Szalay 
Károly tanár szavalta el az ez alkalomra írt nagyhatású 
ódáját, melyért szűnni nem akaró taps jutalmazta. Végül 
Molnár Sándor igazgató mondott rövid záróbeszédet, 
sajnálattal jelentvén, hogy Szász Károly püspök a pro-
gramúiban jelzett zárbeszédet gyöngelkedése miatt nem 
tarthatta meg, A szép ünnepély a »Szózat« eléneklésével 
ért véget. Az ünnepély hatását nagyban emelték a sikerült 
karénekek, melyeket Krausz Gusztáv új énektanár dicsé-
retes buzgósággal tanított be és vezetett. 

Iskolalátogatás. Bóczi Imre, debreceni református 
főgimn. igazgató, kit a miniszter a kisújszállási, m.-túri 
és halasi ref. főgimnáziumokhoz a latin, görögnyelvi és 
görögpótló irodalmi tanítás megfigyelésére biztosul küldött 
ki, e minőségeben nov. 29. és 30-án s dec. 1-én látogatta 
meg a kisújszállási főgimnáziumot. 

Nyugalombavonulás. Szöllössy István, a rima-
szombati ref. egyháznak agg kántortanítója f. hó t-én 
teljes fizetéssel nyugalomba vonult. Több mint félszázadon 
keresztül teljesítette kettős hivatását páratlan odaadással 
és lelkiismeretességgel. Az egyház annak idején nagy lel-
kesedéssel ülte meg ötvenéves jubileumát, most pedig 
saját pénztára terhére eddigi összes fizetésének használa-
tában meghagyta. Az egyháznak ez a szeretetre méltó 
koronája az ayg férfiú példás működésének. Helyébe a 
kántori teendők végzésére ideiglenesen Bodor László 
községi iskolai tanítót alkalmazták. (J.) 

EGYESÜLET. 
A Luther-társaság köréből a következő pályázat 

közzétételére kérettünk föl. Pályázat. Megírandó egy a 
népiskolai céloknak megfelelő > Egyháztörténet*, a gyermek 
értelmi felfogásához mért, vonzó életrajzokban. Az álta-
lános becscsel bíró munkát a Luther-társaság ívenként 
20 frttal díjazza, mi által a mű a társaság tulajdonává 
válik. A jeligés pályamunkák nt. Bachát Dániel esperes 
alelnök úrhoz (Budapest, Luther-udvar) 1898. május hó 
végéig küldendők be 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület ez évi ren-
des közgyűlésével kapcsolatosan a Kálvin-téri ref. tem-
plomban szerdán december 8 án. délután 5 órakor ünne-
pélyes isteni tiszteletet tart. 1. Felálló ének: XC. Zsoltár 
1. v. -- 2 130. dics. 1-2. v. — 3. Karének; Krausz 
Gusztáv zenetanár vezetése alatt előadja az énekkar. — 
4. Imát és beszédet tart: Gergely Antal, ref. lelkész. — 
5. Karének. — 6. Végének 137. dics. 6. v. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Kecskeméthy Jenőné, a dunaalmási ref. lelki-
pásztor példás jóságú fiatal felesége Duna-Almáson hirte-
len elhunyt. Temetésén a tatai egyházmegye lelkészi és 
tanítói kara impozáns részvétet tanúsított. A résztvevők 
között megjelent Antal Gábor püspök, Körmendi Sándor 
egyházkerületi főjegyző, Barcza Adolf egyházmegyei tanács-
biró is. A háznál az iskolás gyermekek harmonikus gyász-
dala után Szabó Zsigmond győri lelkész mondott vigasz-
taló beszédet és imát s a tanítói kar zengett gyászéneket, 
a sírnál Nagy Sándor szomodi lelkész tartott imát és 
Sebestyén József tanító mondott búcsúztatót. Béke az el-
hunytnak hamvaira s vigasztalás a gyászoló feleknek! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* * A föld népessége. Hubner földrajzi statisztikai 

táblázata szerint 1897-ben a föld összes lakossága 1535 
millió volt. Ennek majdnem negyedrésze, 378"6 millió 
Európára esik. Európa lakossága közül 28 százalék jut 
Oroszországra, Németországra és Ausztria-Magyarországra 
együtt 26 százalék. Különösen érdekes az idén, február 
9-én megtartott orosz népszámlálás, mely 12 év alatt 
20 százaléknyi szaporodását mutatja a népesedésnek. Azt 
a feltűnő tényt is mutatja, hogy az ázsiai és déli tarto-
mányokban, valamint Lengyelországban a férfiak, az északi 
és nyugoti tartományokban a nők vannak többségben. 

* Szegények lelkigondozása. Debrecen városa 
még 1896. május 1-én nagy áldozattal egy kiterjedt sze-
gényházat létesített s ugyanakkor a házankénti koldulást 
örökidőkre eltörölte. A szegényház lakói, a mint Debre-
cenben nem is lehet máskép, nagyrészben ev. reformáltak. 
Számszerint vannak most 68-an. Az intézmény megnyi-
tása után nemsokára némi nézeteltérés támadván a város 



és az ev. ref. lelkészi kar között, utóbbi a szegények 
lelki gondozásától vonakodott. Most azonban Kiss Áron 
püspök és gr. Degenfeld József főgondnok kezdeményezé-
sére e fenforgó nézetkülönbség eloszlatiatott s így novem-
ber hó 28-án a szegények ismét hallhatták az Isten igéjét 
és magukhoz vehették az úri szent vacsorát. Az isteni 
tiszteletet és communiót Bélteki Lajos s.-lelkész végezte. 
Ez ünnepélyes alkalomra Roncsik Lajos városi kulturta-
nácsnok és Márk Endre egyházker. ügyész, s szegényházi 
felügyelőbizottsági tag is megjelentek a város közvetlen 
közelében fekvő szegényházban és a Lázárokkal együtt 
fölvették az úrvacsorát. íme ez is egyik neme a belmisz-
sziónak, s legszebb benne a buzgó világiak közremun-
kálása. (J.) 

* Amerikai ref. egyházaink köréből. Csánfordi 
Ferenc munkácsi volt segédlelkész november 6-án érkezett 
meg, s 12-én iktattatott be hivatalába, a trentoni egyháẑ  
lelkipásztorságába Kalassay Sándor bridgeporti lelkész' 
által nagy egyházi közönség jelenlétében. Isten áldása 
kisérje szent munkájában! 

P á l y á z a t . 
A tiszántúli ev. reform, egyházkerület népiskolai' 

tanügyi bizottsága pályázatot hirdet a Il-ik, IlI-ik és IV-ik 
elemi osztályok olvasókönyveire. 

Ez olvasókönyvek szerkesztésénél és elbírálásánál a 
következő elvek tartandók szem előtt: 

Az olvasókönyv oly taneszköz, mely az olvasási 
készség és ügyesség elsajátításán kívül a növendékek 
ismeretkörének szélesbítésére, az értelmi erő fejlesztésére 
a kedély és ízlés nemesítésére, az akaratnak a jó erköl-
csökben való erősbödésére szolgáltat gazdag és változatos 
anyagot; továbbá az olvasókönyv a nyelvképzésnek is 
legtermészetesebb és legbiztosabb eszköze lévén: nyelvtani 
oktatásnak kezdete és végpontja; végre az olvasókönyv-
ben foglalt olvasmányok a népiskolai fogalmazványok 
különböző nemeire alakot és anyagot szolgáltatnak. Ez 
általánosan megjelölt célokhoz képest az olvasókönyvek 
szerkesztésének kellékei ezek: 

1. Az olvasókönyvekbe oly olvasmányok veendők 
fel, melyek a növendékek értelmi és nyelvi képességén 
s természetesen fejlődött kedélyvilágán felül nem állanak, 
annálfogva általuk érthetők és élvezhetők. 

2. Az olvasmányok fokozatos sorrendben úgy legye-
nek szerkesztve, hogy általuk a növendékek ismeretei is 
fokozatosan bővüljenek, értelmök erősbödjék s nyelvképes-
ségök párhuzamos fejlődést nyerjen. Különösen a nyelv-
képzésre vonatkozólag megkívántatik, hogy ezen olvasó-
könyvek a külön nyelvtani gyakorlókönyv használatát 
feleslegessé tegyék. E célra közben-közben oly olvasmá-
nyok iktatandók az olvasókönyvbe, melyek tekintettel a 
tantervben megállapított nyelvtani tananyag menetére, az 
egyes nyelvtani ismeretek módszeres kifejtésére alkalmas 
anyagot, illetőleg támpontokat nyújtsanak. 

3. Az egészséges nyelvérzék fejlesztése az olvasó-
könyvek egyik elsőrendű feladata lévén, azok nyelvezetét 

igazi magyarosság hassa át a maga nemes egyszerűségében, 
erőteljességében és kedvességében. Evégett az olvasmányok 
nagyobb része elsőrangú prózaíróink és költőink munkái-
ból vétessék, vagy azok mintájára szerkesztessék. 

4. Ev. reform, hitfelekezeti érdekeinkre, a mennyire 
lehetséges, tekintettel legyen az olvasókönyvnek szerkesz-
tője s felekezetünk szelleme hassa át műveit. 

5. Az általános vallásos erkölcsi olvasmányok közé 
jó magaviseletre és illemre oktató s buzdító olvasmányo-
kat is iktasson. 

6. A reális tartalmú olvasmányok összeállításánál 
tekintettel legyen olyanok felvételére is, melyek hasznos 
•CTet- és egészségi szabályok elsajátítására és terjesztésére 
alkalmasak. 

Szerkezetökre az olvasmányok kétfélék legyenek, 
u. m. prózák és versek. Ez utóbbiaknak mind alakra, 
mind tartalomra nézve szépeknek, remek müveknek kell, 
lenniök. Ügy számra mint terjedelemre nézve azonban 
*íf .prózai művek legyenek előnyben. Oly olvasmányok 
\£álfesztassanak, illetőleg készíttessenek, melyek a magyar 
gyermeket a magyar föld és történelem, a magyar népélet 
és szokások ismeretébe mindinkább bevezetik s ez alapon 
a haza szeretetét erősítik; de felvehetők oly természetrajzi, 
földrajzi, történelmi, hely, vagy tájrajzi s másféle reális 
tartalmú olvasmányok is, melyek a gyermekek ismeret-
körét részint újabb adatokkal öregbítik, részint a már 
szerzett ismeretek világosabbá tételére szolgálnak . .. Ugy 
a költemények, mint a prózai olvasmányok nyelvezete 
népies, egyszerű legyen, kerülve azonban minden pórias-
ságot és felesleges szószaporítást. 

A második osztály olvasókönyvének öt, a harma-
diké nyolc, a negyediké 10 nyomott ív ciceróval számítva, 
a kézikönyvek megállapított alakjában. (Az 5-ik és 6-ik 
osztályok olvasókönyveinek előállításáról a tanügyi bizott-
ság később fog intézkedni.) 

Az elfogadott könyvek az egyházkerület tulajdonaivá 
lesznek s a szerzők a megállapított terjedelemig, az első 
kiadáskor nyomott ívenként 50 frtjával jutalmaztatnak. A 
második és következő kiadások alkalmával minden könyv 
után külön-külön 120 frt díjban részesül a szerző, tekin-
tet nélkül a kiadás példányszámaira, mind addig, míg a 
kiadásoknál szükséges korrekturát és a tanügyi bizottság 
által kivánt javításokat maga végzi, illetőleg elvégezheti. 

Nem záratnak ki a pályázatból-a már nyomtatásban 
megjelent olvasókönyvek sem. Ezekre nézve a pályázat 
nyilt, míg a nyomtatásban meg nem jelent müvekre zárt. 

Felhivatnak tehát a pályázni akarók, hogy kinyoma-
tott müveiket, vagy ha kéziratban lévő munkákkal pályáz-
nak, e kéziratokat, tisztán leírva, bekötve, lapszámozva 
s névrejtő levéllel ellátva az egyházkerületi népisk. tanügyi 
biz. elnökéhez, Hódmezővásárhelyre az 1897. évi december 
hó 31. napjáig küldjék be. 

Kovács Lajos, Szabó János, 
a bizottság jegyzője. esperes, az egyházkei-, népisk. 

tanügyi bizottság elnöke. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség : 
IX. kerület, Erkel-utca 3. st•.fim, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Ki adó-hivatal : 

Hornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak iutézendök. 

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

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 

Előfizetési Ara : 
Félévre : 4 frt 50 lcr; egész évre : 0 frt. 

Eyyes szám ára íiO /,-)'. 

Adventi gondolatok. 

Szomorú tapasztalat igazolja a tényt, hogy 
az új rend által protestáns egyházaink szenved-
nek a legtöbbet. A sokszor feldicsért protestáns 
hitbuzgóság ós a gyakran magasztalt protestáns 
hithűsóg a valóságban nem bizonyul oly erős-
nek, mint a minőnek az optimisták festették. A 
statisztika kimutatja, hogy a vegyesházasságra 
lépők szabad egyessége révén eddig a protestáns 
fél tanúsít legkevesebb ellenállást más vallású 
jegyesével szemben; a statisztika bebizonyította, 
hogy a felekezetnélküliség tévelyóbe a protes-
tánsok s közelebbről a reformátusok esnek bele 
a legszámosabban; a tapasztalat minden nap 
igazolja, hogy a baptismus ós nazarénizmus 
hálójába is a protestánsok közül kerülnek bele 
a legtöbben. Ezek a szomorú tények megcáfol-
hatatlanul bizonyítják azt, hogy a magyar pro-
testantismus vallás-erkölcsi sorvadásban sínylődik, 
melyet nem szabad tovább tótlenül nézni s még 
csak könnyen venni sem tanácsos. 

Régi hi terőnknek emez aggasztó megfogyat-
kozása miatt nem elég szorgalmas a templomok 
látogatása, kivált a férfi intelligentia részéről; 
e miatt csappant meg az egyházi célokra irá-
nyuló áldozatkészség (pólcl. a Közalap, az Irod. 
Társaság, a papnevelő intézetek az utolsó évti-
zedben alig kaptak nagyobb alapítványt, ado-
mányt vagy végrendeleti hagyományt); ezért az 
a szomorú jelenség, hogy vagyonos intelligen-
tiánk, jobbmóclú polgárságunk míg a nemzeti, 
közművelődési és művészi céloktól nem sajnálja 
az áldozatot, addig a sajátos egyházi szüksé-
gekre alig lehet tőle valamit kivasalni; ezért az 
a még szomorúbb tapasztalat, hogy míg az or-
szág minden testülete a megdrágult viszonyok-
nak megfelelőleg teljes igyekezettel javítgatja a 
maga tisztviselői anyagi helyzetét, addig a pro-
testáns egyházak papjai túlnyomó nagy részben 
a régi szegényes conventión tengődnek s lelkész-

változás esetén az egyházi hatóság igen sokszor 
még ezt a kicsike fizetést is csak pörösködéssel 
és hatalmi szóval tudja a belső hivatalnokok 
számára megtartani. Az egyháztagok igen sok 
helyen lerázni igyekeznek vállaikról az egyház-
fentartás ama terheit, melyeket hitbuzgó őseik 
egyszer, akkor önkényt ós lelkesen vállaltak 
magukra. 

Beismerem, hogy az egyházfentartás meg-
sokasodott terhei kis gyülekezetekben (Felvidék, 
Baranya, Erdély) már-már elviselhetetlen súly-
lyal nehezednek a számban ós vagyonban meg-
fogyatkozott egyháztagokra, s hogy az ilyen 
helyeken immár égető a szükség, hogy helyesebb 
adózás és állami segítség által az egyház anyagi 
ereje fokoztassók s a lelkészek fizetése minél 
előbb megjavíttassék. De a baj, mely a magyar-
országi protestantismust gyökerében megtámadta, 
nem csupán anyagi, hanem sokkal inkább szel-
lemi és erkölcsi. Igaza van Szilassy Aladár egy-
házmegyei gondnoknak, midőn egyházi bajaink 
föforrását az egyéni hitéletnek átlagosan ki nem 
elégítő voltéiban látja s részletes bizonyítással meg-
dönthetetlenül kimutatja.* A ki tehát komolyan 
és igazán akar segíteni a hazai protestantismus 
baján, az nem érheti be a betegség tüneti keze-
lésével: anyagi erősítéssel, szervezeti javítgatás-
sal, adóreformmal stb., hanem annak egész erő-
vel a föbaj gyökeres orvoslásához, a meglany-
hult hitélet föllendítósóhez kell látnia. 

E Lap hasábjain immár sok izben ós sok-
képen rámutat tak a fő ós mindent befoglaló 
gyógyszerre, Jézus Krisztus evangéliumára. Ma 
is ez az egy szükséges dolog. Ma is igaz a Krisz-
tusi intés: Keressétek először az Istennek orszá-
gát ós annak igazságát s aztán mindenek meg-
adatnak néktek. Ma is megdönthetetlenül áll a 
hiterősítósnek amaz egyik alap-törvénye: hit 

* L. A dunamelléki egyházkerület értekezletének 1897. évi 
Emlékkönyvében »Egyházfentai'tásunk bajai és gyógyszeren című 
felolvasását. < 



csak hittel növelhető, erkölcsiség csak erkölcsi-
ség által nemesül, miként a gyémántot csak gyé-
mánt csiszolhatja. Az első keresztyénség, a refor-
máció azért vett diadalt a világon, mer t t isztább 
hitet vallott és nemesebb életet élt, mint kora 
vallásai. A mai lelkek megfogyatkozott hite és 
megernyedt erkölcsisége is korunk elfajzott! ke-
resztyénségóből ós elvilágiasult erkölcsiségéből 
soha meg nem újul, csak tovább sorvad, teng 
és fajul. De ha az egyes lelkeket az evangélium 
isteni erőiből oltod be, ha a Krisztusi hit ós élet 
tiszta kútfőihez vezeted az embereke t : leikök 
újjászületik, elmójök mennyei világosságot nyer, 
szivök megtermékenyül s élnek többé nem ők, 
hanem él bennök a Jézus Krisztus és a mely 
életet a testben élnek, azt az Isten fiában való 
hit által élik. (Gal. 2., 20.). 

Es ez nem iskolai elmélet, hanem a törté-
nelem ós tapasztalat által igazolt elvitathatlan 
tény. Valahányszor a lelkeken erőt vett az »isteni 
kútfők« s amaz »élővizek« utáni vágyódás; vala-
hányszor a »reveille«-ek, a »revivalcc-ek, a refor-
mációk s ikerre vezettek a lelkek és a népek 
tör téne tében: ezt a nagy megújhodás t mindany-
nyiszor az evangéliumhoz való visszatérés, a 
Jézus Krisztushoz való közeledés eszközölte, mer t 
»az a víz, melyet Krisztus acl a léleknek, lészen 
ő benne örök életre buzgó víznek kútfeje« (Ján. 
4., 14.). Ez a mennyei erő, ez az isteni lélek 
tér í tet te meg s formálta át egy Pál, Augustin, 
Lu the r lelkeit; ez újította meg az angol protes-
tant i smust a mult század végén; ez regenerá l ta 
a francia reformátusságot a jelen század elején; 
ez újítja, erősíti a mai német protes tant ismust 
is, dacára a sok ide s tova ingadozásnak. E s e z 
a lélek teremtet te meg ós tar t ja fenn csudás 
erővel minden élő egyházakban a missziót, a 
külső ós belső misszió óriási intézményeit : a 
világra szóló hittérítő, biblia-terjesztő és t raktá-
tus társaságokat , az egész földet behálózó keresz-
tyén ifjúsági egyesületeket, az evangéliumi szö-
vetséget s több más virágzó és áldáster jesztő 
keresztyén vallásos institutiót, melyek nyomában 
mindenüt t életre kelt az a ha ta lmas gyakorlati 
keresztyénség, mely te t tekben muta t ja meg, hogy 
a keresztyén vallás nem csupán tan avagy hit-
elv, hanem világmeggyőző erő ós emberneme-
sítő hatalom. 

Ezekben az adventi napokban, melyekben 
a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére készül-
getünk, vegyük szivünkre a fenti nagy igazsá-
gokat s azok tanulságait . Közeledjünk a Jézus 
Krisztushoz, hogy ő is közelebb jöjjön mihoz-
zánk. Ne feledjük el soha az t a keresztyéni igaz-
ságot : csak a ki a Krisztussal és Krisztus sze-
r int él, az ól valódi keresztyén életet. Ne tóvesz-

szük soha szemeink elől, hogy miként Jézus 
Krisztus isteni ere je alapította a keresztyén 
vallást és erkölcsiséget, úgy csak az ő hata lmas 
ereje tar t ja meg épségben a lelkünket, tiszta-
ságban a hitünket , szentségben az életünket , 
erőben ós hata lomban az egyházunkat. Ne ki-
csinyeljük tehát azt az evangéliumi irányzatot, 
mely Krisztus evangé l iumának soha el nem 
fogyatkozó erejével ama jelszó alatt igyekszik 
hi té letünket erősíteni s erkölcsiségünket neme-
síteni: Közeledjetek Jézus Krisztushoz, hogy ő is 
közelebb jöjjön tihozzátok! 

V. F. 

Miképen oldjuk meg a lelkészi fizetések 
rendezésének kérdését? 

Múltkori cikkemben arra a végső eredményre jutot-
tam, hogy a prot. egyházi hivatalosok fizetése rendezésé-
nek kérdését, a jelen viszonyok között, egyedül az állam 
hathatós támogatásával oldhatjuk meg kielégítöleg\ most 
meg azt akarom megmutatni, hogy miként gondolom én 
ennek a megoldásnak keresztülcitelét lehetségesnek.* 

Mert kétségtelen dolog, hogy míg egyfelől anyaszent-
egyházunk szabadon gondolkozó vezérféríiai között nagyon 
sokan vannak olyanok, a kik a prot. szabadságot és füg-
getlenséget irtóznak, bármily nagy koncért is, áz állam-
hatalom oltárára áldozatul dobni: addig másfelöl az 
államhatalom kormányzói székén ülők között is vannak 
olyanok, a kik annak a gondolatnak még az említésétől 
is fáznak, hogy az állam költségvetését, a prot. egyházak 
és lelkészek segélyezése címén, körülbelül egy millió frttal 
megterheljék, miután az ország adófizető polgárai között, 
nemcsak protestánsok, hanem túlnyomó számban, épen 
más felekezetűek vannak, kik közül egynémelviknek nem 
az az érdeke, hogy a prot. egyház fejlődjék és virágozzék, 
hanem sokkal inkább az, hogy ten gél etet éljen s belső 
bajai miatt lassanként sorvadozzék. 

Nekünk hát a helyzet által adott ezen két hatal-
mas — úgyszólván — ellentétes tényezővel kell leszá-
molnunk, ha azt akarjuk, hogy törekvéseinket siker ko-
ronázza. 

Ennek következtében annyit előre is kijelenthetek, 
hogy a mód, melyet a megoldásra ajánlani fogok, és az 
eljárás, mely a kivánt célhoz elvezérel, sem az egyik, 
sem a másik felekezet érdekeit nem sérti, sem autonó-
miánk megcsonkításának, vagy öntevékenységünk meg-
szüntetésének veszedelmét magában nem rejti, sőt még 
az állampénztár nagyobbmérvű megterheltetését sem vonja 
maga után, hanem csupán egy kis törvényhozási intéz-
kedést, egy kis pénzügyminiszteri jóakaratot s vezető fór-
fiaink részéről egy kis bátorságot és buzgóságot kíván. 

Mielőtt azonban ezt a sokak szemében különösnek 
látszó, »a kecske is jóllakjék s a káposzta is megmarad-
jon*-féle közmondáson épülő eljárási módot előadnám, 
legyen szabad az állam és a főváros háztartásának kö-
réből néhány olyan fontos és jelentékeny mozzanatot ki-
emelnem, a melyet mindenki tud ugyan, de a melyből 

* A lelkészi fizetések rendezésének kérdése szőnyegen van 
az egyházi sajtóban. Kijelentettük, hogy eme vitális kérdés pro et 
contra megvitatása előtt megnyitjuk lapunk hasábjait. Ezért adjuk 
ki e cikket is, melynek azonban mind az alapelvéhez, mind a cél-
szerűségéhez és a kivibetó'ségéhez sok szó fér. Valeat . Szerk. 



az alkalmazást, a mi anyaszentegyházunkra nézve eddig 
senki levonni nem tudta. 

Ha nézzük akár a közelebb lezajlott évtizedeket, 
akár a nemrégiben lefolyt esztendőket, mikor az állam-
nak vagy a fővárosnak magasabbrendü szükségei, nagyobb 
mérvű építkezései vagy egváfalán bármiféle nagyobb ösz-
szegeket igénylő befektetései voltak: kérdem, vájjon hon-
nan fedezte a kiadásokat ? 

Onnan-e, hogy újabb és terhesebb adókat vetett ki 
a polgárokra, kik már a meglevőket is alig tudták fizetni, 
mint a hogy a szatmári javaslat az anyaszentegyház hí-
veivel teszi ? 

Korántsem ' 
Hanem felhasználta időnként mindig azokat a nagy 

előnyöket, melyeket a megszaporodott pénz, a felhalmo-
zódott töke nyújt, ha okkal és móddal élünk vele. Hosszú 
lejáratú törlesztéses kölcsönöket vett fel, melyek által nem-
csak szükségeit fedezte és igen sok nagy alkotásnak élet-
belépését elősegítette, hanem megmentette a polgárokat 
is az újabb meg újabb adók és közterhek fizetésétől. 

Kölcsönvett pénzből épültek vasutaink és Duna-
hidaink. Abból hajtatott végre a Vaskapuszabályozás. 
Abból épült fel csodálatos gyorsasággal világ szép fővá-
rosunk legtöbb középülete. Abból váltatott meg az ital-
mérési jog s annak az alapján készíttetett elő a valuta-
szabályozás és tudja az Isten, hogy még mi minden, a 
mi úgy az ország, mint a főváros fejlődését előmozdította 
és évtizedekkel előbbre vitte. 

Nem látom át, hogy a mi az államnak és a fővá-
rosnak s annyi megszámlálhatatlan testületnek és társu-
latnak sikerült: miért ne sikerülhetne nekünk is? Nem 
látom át, hogy ha az állam és a főváros parancsoló szük-
ségeinek közepette nem dugta össze a kezeit: miért dug-
nók össze mi is és miért várjuk még esztendők során 
keresztül, tétlenül, hogy a sült galamb szájunkba re-
püljön ? 

Az a régi, vaskalapos felfogás, hogy az egyháznak 
minden pénzügyi mivelettöl távol kell, hogy tartsa magát 
s hogy minden olyan dologtól őrizkednie kell, a mi az 
üzletnek csak halvány színezetét is magán hordja: ellene 
mond a gyakorlati életnek és a vagyonszerzés és a 
tőkegyűjtés azon legelemibb szabályának, mely minden 
vagyont egy kategória alá helyez — legyen az magán, 
egyházi vagy állami vagyon — t. i., hogy az csak akkor 
szaporodik, nő és juttatja célhoz az embert, ha kezelése 
és forgatása körül a legnagyobb lelkiismeretességet és 
tevékenységet fejti ki. 

Mostani egyházi vagyonunk is főként annak köszöni 
meglételét, hogy a vagyonszerzés szabályai alól nem von-
tuk ki, hanem ellenkezőleg épen mindent elkövettünk arra, 
hogy forgatására és növelésére nézve a kedvező alkal-
makat el ne szalaszszuk. Nem egy falusi pap, illetve pres-
byterium van most is, a hol az egyházi vagyont úgy sza-
porítják és nevelik, a hogy minden vagyont szaporítani 
és nevelni kell, a lehető legjobb értékesítés által. 

Mi lenne ezeken a helyeken, ha nem így tennének 
és nem így tettek volna? 

Aztán ez az üzlet vagy némelyeknek a szájaíze sze-
rint beszélve, ez a börzespekuláció, a mint alább meg 
fogjuk látni, nem valami olyan »g'scháft«, a mi a prot. 
egyház tisztességét és méltóságát sértené vagy lealacso-
nyítaná, hanem ellenkezőleg olyan, a mi csaknem minden 
anyagi kockázat nélkül akkora erkölcsi és vagyoni tökéhez 
juttatja az egyházat, hogy azzal szemben minden baka-
fántoskodás és minden nagyhangú frázis el kell, hogy 
némuljon. 

Ne idegenkedjünk hát attól a gondolattól, hogy nagy 
szükségünk és égető nyomoruságaink közepette, nekünk 
is arra az útra kell hogy lépjünk, melyet az idők szel-
leme kijelöl és parancsolólag javai, s ne zárkózzunk el 
az ilynemű frázisok sáncai mögé: »a szent hivatás«, »az 
önzetlen törekvés«, »a szellemi jókért való küzdelem« 
illik az anyaszentegyházhoz és annak zászlóvivőihez, mert 
mindaddig, a míg türjük és szedjük a kepét, rajta hagy-
juk, sőt szaporítjuk a híveink nyakán levő terhet: addig 
bármennyire szellcmesíteni akarunk is, minden mocsok és 
sár reánk ragad, a mi csak van ezen a világon. 

A két protestáns egyháznak, hogy a fenforgó, jelen-
tékenyebb vagyonügyi kérdéseket megoldja: kerek 100 
millió frtra volna szüksége, a mit az állam közvetítése 
és jótállása mellett az egyház a jelen kedvező pénzügyi 
viszonyok között, midőn a tőke újabb, meg újabb biztos 
elhelyezést keres, könnyen meg is kapna. Ennyit vett fel 
Budapest főváros is az elmúlt esztendőben, pedig a fővá-
ros, sem lakóinak számát, sem vagyoni tehetősségét te-
kintve, nem ál'ja ki a két prot. egyházzal szemben, a 
versenyt. 

Azonkívül a főváros saját erején kötötte meg és bonyo-
lította le az ügyletet, mi pedig az állam pártfogása és 
támogatása által szeretnők, mert másképen nem lenne 
hasznunk benne. 

Azért van nekünk az állam támogatására szüksé-
günk, mert míg a fővárosnak a kölcsönvett pénz annyi 
jövedelmet hajt, a mi a kamatokat és a törlesztési hánya-
dot fedezi: addig mi a jövedelmet, vagy legalább is annak 
nagy részét elkölthetjük, illetőleg a belhivatalnokok fize-
tésének kiegészítésére fordítjuk. De szükségünk van külö-
nösen azért, mert nekünk csak olcsó pénz kell; olcsó pénzt 
pedig manapság nem kap nálunk más, csak az állam, 
mely a Vaskapu-kölcsönt is 5% mellett vette fél. 

Hát ilyen 3°/0-os pénz kellene nekünk is, legalább 
92°/0 árfolyam biztosítással. Kell adó és illetékmentesség, 
hogy a 92 millió frtot legalább érintetlenül megkaphassuk. 
Mindezt pedig csak az állam teheti meg és biztosíthatja 
nekünk. Sőt ha a 3°/0-on felül még bármit kellene is fizet-
nünk : ezt is az állam kellene, hogy magára vegye, mely 
esetben lemondanánk mi is minden további segélykéré-
sünkről, a melylyel most annyit alkalmatlankodunk, vagy 
jobban mondva, ha a dolog mind így tart: fogunk a jö-
vőben alkalmatlankodni, Ez a 3°/0-on felül való fizettség 
pedig, azt hiszem, alig menne többre, mint annák a segély-
nek az összege, melyet az állam mostan nyújt a két prot. 
egyháznak, a mi tán nem is lenne nagy ára, a tőlünk 
való, egyszersmindenkori megszabadulásnak. 

A további és mindenesetre nagyon érdekes kérdés, 
mindenekelőtt az lenne, hogy mit csinálunk ezzel 92 mil-
lió frttal, hogy célunkat elérjük és megvalósítsuk? 

A legegyszerűbb eljárás az volna, hogy minden 
egyházközségnek rendelkezésére bocsátanék a szükségle-
tének megfelelő tőkét, hogy az aztán azt forgassa, jöve-
delmeztesse s az illető egyházkerületi pénztárba a 3%-°s 

fizetendőket azután beküldje, honnan aztán az, vagy az 
állam, vagy az illető hitelezőbank pénztárába beszolgál-
gáltatnék; valaminthogy a kamatkülönbözeti többletből a 
belhivatalnokokat fizesse. 

De ez az eljárás, míg egyfelől kissé nehézkes s nem 
elég biztos másfelől megkövetelné, hogy mindenik egy-
házközségben, a pénzkezelésre alkalmas egyének legyenek, 
sőt valami olyas szervezet állíttassék fel, a melynek veze-
tői a néppel semmifele bensőbb viszonyban nincsenek a 
mi nem nagyon könnyű dolog. 

Leghelyesebb lenne — véleményem szerint — ha 
mi a községi hitelszövetkezetekkel lépnénk összeköttetésbe, 



vagy úgy, hogy azoknál, mint betevők szerepeljünk, vagy 
úgy, hogy az egész intézményt magunknak a Hazai 
Szövetkezetek Központi Hitelintézetétől átvegyük, a mely 
a célra való tekintetből, szívesen le fog mondani rólunk, 
csakhogy azokon levő követelései kifizettessenek. Minden-
esetre azonban úgy, hogy még ilyen községi hitelszövet-
kezetek az ország minden részében alakíttassanak, melyek 
a nép legalsóbb rétegeibe s az ország legtávolabb eső 
vidékeire is eljuttassák a pénzt. 

Ilyenformán 92 millió frtot 6 hónap leforgása alatt 
biztosan el lehet helyezni. 

A hitelszövetkezetek jelenleg a pénzért, melyet a 
központtól kapnak, oxl2°/0-o[ fizetnek, de helyen-helyen 
fizetnének 6°/0-ot is, csakhogy többet kapnának. Ők meg 
adják llj2—8%-ért ezt a pénzt a népnek, a mi vidéken 
így is nagyon olcsó, mert a vidéki bankok és takarék-
pénztárak 10—12%-ra dolgoznak. 

Már most a hitelszövetkezetektől nyerendő 5V2°/o"os 

kamatot véve számítás alapjául, 92 millió frt tőke után, 
begyülne évenként, a felállítandó központba: 5.060,000 frt 

Ebből fizetni kellene 3%-ot . . . . 3.000,000 frt 
Megmaradna hát : . . . . . . 717060,000 frt 
Szervezési hivatalnoki költségek, vesz-

teségek stb 160,000 frt 
Maradna tiszta nyereség : . . . . 1.900,000 frt 
Ha pedig, mint betevő szerepelne a két prot. egyház 

a községi hitelszövetkezeteknél: akkor már másképen ala-
kulna a jövedelem és mások lennének a körülmények. 

Jelenleg ugyan a központ 5 ° / o - o t fizet részvénye-
seinek s a Kolozsvártt felállítandó központ is ugyanannyi 
kamatozást helyez kilátásba, de kérdés, hogy vájjon ily 
nagy összeget elfogad-e betét gyanánt, akkora kamatláb 
mellett, sőt ha elfogadja is azt, ad-e az egyház vezető 
embereinek a felügyelet és ellenőrzés körül akkora jogot, 
mint a mekkorát, ilyen körülmények között, méltán meg-
érdemelne ? Vájjon a hivatalnokok választása s általában 
az egész hatalmas szervezet vezetése körül megkapná-e 
ez egyház az őt megillető helyet s nem merülnének-e fél 
nézeteltérések, melyek az egész intézményt károsan be-
folyásolnák ? 

Azért én a legcélszerűbbnek azt tartanám, hogy 
az egyház vegye át az egész községi hitelszövetkezeti szer-
vezetet, mely egészséges, biztos és helyes alapokon nyugszik 
s ezt a szervezetet fejtse még tovább, mert hiszen az egy-
háznak szintén csak az a praktikus célja, a mi ezeknek 
a szövetkezeteknek, hogy az ember minél elégedettebb és 
boldogabb legyen ezen a földön s a megelégedés és a 
boldogság eszközeit minél könnyebben megszerezhesse. 

Hogy pedig ebben a pénznek és a vagyonosodás 
feltételeinek, minő fontos szerepe van, azt tán nem is szük-
séges hosszasabban bizonyítgatnom. 

Aztán, a mi a fő, az átvétellel az egyház körül-
belül 1,900,000 frt tiszta nyereséget érhetne el évenként, 
míg mint r̂észvényes vagy betevő, 5°/0 kamatozással 
vagyis 1,600,000 frttal be kellene hogy érje, a mi épen 
300,000 frt kevesebb jövedelemnek felel meg. 

így végre-valahára meg lenne oldva & községi hitel-
szövetkezetek segélyezésének kérdése is, ami úgy az állam-
kormánynak, mint a társadalom jobbjainak sok és nagyon 
terhes gondot okoz. 

Hogy aztán mit csinálna a protestáns egyház 
ezzel a nagy és szép jövedelemmel \ az már nagyon könnyű 
kérdés. 

Rendezné belőle mindenekelőtt a szatmári egyházi 
értekezlet által kiadott javaslat alapján, a belső emberek 

fizetését s a mi ezen felül megmaradna: azt évről-évre 
tőkésítené s abból újabb, meg újabb alapokat teremtene. 
Ezáltal 50—60 év múlva oda jutna, hogy többé nem kel-
lene, hogy az anyagiakért küzködjék, mert birtokában 
lenne mindazoknak az eszközöknek, a melyek céljához 
közelebb viszik s nemes harcában a győzelem kivívására 
elősegítik. 

A két protestáns egyháznak még abban az esetben 
is el kellene fogadnia a mostani nehéz és válságos hely-
zetből való kimenekvésnek ezen módozatát, ha tán az 
említett kölcsönt nem is vehetné olyan kedvező feltételek 
mellett, mint a hogy én fentebb kifejtettem. Mert abban 
az esetben, ha 7 , , % - k a l kellene hogy többet fizessen: 
többlet kiadása csak ötszázezer, ha pedig 3/4 70-kal kel-
leae hogy többet fizessen: csak 750 ezer forinttal emel-
kednék, a mi az 1.900,000 frt tiszta haszonból még min-
dig találna fedezetet, miután »a lelkészek fizetésének ki-
egészítésére szükséges évi kiadásunk, körülbelől 1 millió 
forintot« tesz ki, s még ekkor is megmarad feleslegnek 
150,000 frtunk. Ez a 150 ezer frt pedig 40 évi folytonos 
tőkésítéssel és 5%-os kamatos kamatoztatással, 19.010,745 
forintra emelkedik vagyis egy olyan tőkére gyül fel, mely 
8—9 százezea frt évi jövedelmével, akkor könnyen meg-
engedheti, prot. anyaszentegyházunk minden bajainak gyö-
keres orvoslását. 

így azonban, ha csak kezeinket összedugjuk és sem 
többet, sem kevesebbet nem teszünk, minthogy sikonga-
tunk, jajgatunk és kiabálunk s eléggé el nem ítélhető 
optimismusunkkal a nagyon is sovány miniszteri igéte-
tekre támaszkodunk : ügyünk egyetlen lépéssel sem megy 
előre s gyenge hangunk elvesz a szintén segélyért kiál-
tozok nagy tömkelegében. 

Ha pedig erről az oldaláról markoljuk meg a dol-
got: az államkormány sem térhet ki előle, mert mi ez-
által senkinek sem fogunk ártani, hanem mindeneknek 
csak használni. 

Z. Kiss Sándor, 
rettegi reform, lelkész. 

T Á R C A . 

A protestáns theologia viszonya a tudo-
mányhoz és a kegyességhez. 

(Folytatása és vége.) 

V. 
Ámde nem minden magát keresztyénnek nevező 

egyház képes az ily theologiát elviselni: hanem csupán 
azon egyház, mely nem akar más lenni, mint a Krisztus 
evangéliumának egyháza. A míg az egyház meg nem 
elégszik azzal, hogy tagjainak a Jézus által megalapított 
üdv országáról való örömhírt, hanem e helyett az évszá-
zadok folyamán annyi küzdelem, bűn és nyomorúság 
árán, emberi bölcseség útján létesült egyházi tant hirdesse 
s ehhez kösse az üdvösséget; a míg a Jézus által a 
világba hozott isteni élettel a maga külső életét azonosítja 
s ezt amaként hit tárgyává teszi: a míg a szentiratokban 
nem csupán a kijelentés epochális történeti okiratát, hanem 
csodás titkot is lát, a mely előtt az emberi tudás minden 
téren meghajolni kénytelen: mindaddig a tudományos 
theologiát elviselni képes nem lesz s azért még nem is 
az igazi keresztyénség képviselője, legfeljebb csak a 
Krisztus egyházának előcsarnoka lehet. Az evangélium 



igazi egyháza tagjaitól — legyenek ezek theologusok vagy 
nem theologusok — nem követelhet mást, mint a Jézus-
ban hirdetett kegyelemhír hitteljes és kész elfogadását, a 
szabad s minden utógondolat nélkül való belépést az ő 
országába, a hol a kegyelem uralkodik, s az igazság és 
szeretet szellemtörvénye a legfőbb parancsolatot képezik. 
A természet és a történet körébe tartozó összes anyagot 
— meg azt is, a mely a maga szent okiratával összefügg 
— mint a tudás tárgyát, az igazi keresztyénség szabadon 
s aggodalom nélkül engedi át a tudománynak, hogy ez 
azt tisztán tudományos elvalapon ítélje meg. A hitnek s 
a hit követelményeinek jobb és tudományosabb megértése 
érdekében pedig theologiájának nem adhat más szabályo-
kat, mint a melyek az emberi megismerés mezején egy-
általán uralkodók, t. i. a megvesztegethetlen igazságszere-
tetet és a gondolkozásnak becsületes következetességét. 
Az ilyen egyháznak az igazi tudománynyal összetűzése 
soha sem lesz. Sőt épen ellenkezőleg: a lelkiismeretesség 
s igazság benne lakozó szelleménél s másrészt minden 
emberi tekintély s elavult nézetek elleni tiltakozásánál 
fogva maga az egyház az igazi tudás megbecsülhetlen 
rúgójává, vallásos elsőrangú kulturtényezővé lesz. A refor-
máció egyháza az, a mely nem emberi tekintélyen s egy-
házi dogmatikán hanem az evangélium tiszta prédiká-
cióján és Istennek a Krisztusban megjelent kegyelmén épült 
fel. Ez. a vallásos meggyőződés számára azon egyetlen 
középpont, a melyet nem enged megerőtleníteni, és ha 
mindjárt ég és föld összeomlana is. A Szentírásban csak 
Krisztust keresi s ezt is csak a Szentírás tanúsága szerint: 
a történeti tudomány legfőbb törvényét, a forrásokra való 
visszatérést, az azokból való kiindulást tehát maga is 
elismeri és fiszteletben tartja. Alapelvénél fogva nem 
tagadja meg a polgárjogot közösségében senkitől, a ki 
Istennek a Jézus Krisztusban adott kegyelmi kijelentését 
személyes hittel elfogadja, magát a kegyelemnek átadja s 
a keresztyénség történeti kijelentését történeti forrásai 
szerint értékeli. Ezért a reformáció egyházában teljesen 
elegendő hely van az ilyen tudományos theologia számára: 
jóllehet kezdetben alapelveink borderejét teljes mértékben 
maga az egyház sem értette, nem is érthette. 

Ámde, ha az ilyen theologiát nem minden, magát 
keresztyénnek nevező egyház képes is elviselni, viszont 
a keresztyén egyházzal sem fér meg bármely theologia, 
hanem csupán az a melynek alapja és pedig ,őszinte és 
tudatos alapja a Krisztusban adott kijelentés, a melyet 
megérteni épen az ő egyetlen tudományos feladata. Ha e 
kijelentés helyett vagy mellett magát emberi iskolabölcse-
ség s egyéni nézetek felállítására jogosítottnak véli, ha 
azt hiszi, hogy ő e kijelentést megítélheti s azt mint a 
vallásos megismerés alacsonyabb fokozatát önkényesen 
a philosophiai tudás magaslatára emelheti, egyszóval a 
theologiából philosophiát csinálhat: akkor már nem keresz-
tyén theologia többé s azért élő keresztyén közösség őt 
meg sem tűrheti. A theologia Jézus Krisztus szolgája, az 
ő nagy üdvháztartásának tudományos munkása. Ha e 
szolgálatból kimerészel lépni, úgy tekintheti magát egy 
új vallás philosophiai előkészítőinek vagy a kritikai régi 
ségtudomány egyik ágának: de közössége a keresztyén-
séggel megszakadt. Létjoga a theologiának a keresztyén-
ségen belül csak addig van, míg azon becsületes meggyő-
ződés vezeti, hogy a keresztyénséggel a legbensőbben össze 
van forrva s azon feladat lelkesíti, hogy csak a keresz-
tyénséget és semmi mást, és csak a maga alapforrásából 
s alaplényege szerint értse meg s foglalja tudományos 
rendszerbe. 

S az igazi theologia tudja is nagyon jól, hogy bár-
mely nagy tudományos virtuositást érjen is el, ebben 

még nincsen sem a kezesség arra, hogy általa a vallásos 
élet különösen magas fokot ér el, sem a feltétel ahhoz, 
hogy az evangélium immáron hitteljesebben s hiterőseb-
ben fog prédikáltatni. Az élő s üdvözítő hitet egyedül és 
kizárólag a Jézus Krisztus mellett való benső meggyő-
ződésteljes tanúság képes fölkelteni. A theologia — még 
a legjobb sem kelt soha hitet; holott gyermeki odaadó 
hit theologia nélkül is, sőt hamis theologiával is hegyeket 
mozdíthat el helyükből s ezreket támaszthat fel halottaik-
ból új életre. Ezt a theologiának tudnia kell. S ha a 
jámbor együgyűség ebből azt következteti, hogy tehát a 
tudományos theologia felesleges, sőt tán bajthozó: a theo-
logus ezen egyátalán ne akadjon fel, s hivatása hű betöl-
tésében ne inogjon meg. Hiszen tudja azt is, hogy a 
theologia, bárba tudományos karakterénél fogva maga 
közvetlenül praktikus érdeket nem is, hanem elsősorban 
és mindenekfelett az igazság theoretikai érdekét szolgálja, 
mégis az evangélium igazi s eredményes hirdetésének 
nélkülözhetlen s értékes segítője marad. Mert ő az, a ki 
a Jézusról szóló tanúbizonyságot megszabadítja az áltudo-
mány maradványaitól, melyek azt elhomályosítják; ő 
mutatja meg a keresztyénség maradandó igaz lényegét, 
megtisztítva azt származása s fejlődése járulékaitól; ő 
tárja fel az evangélium benső magvát s helyez ez által 
mindent helyes, vallásos megvilágításba; ő foglalja össze 
azt, a mi a vallás jelenségében szétszórtan s különvá-
lasztva jelen meg benső magasabb egységbe s megtanít 
azt a változó korkérdésekre üdvösen alkalmazni. így 
szolgáltatja az evangélium hirdetője számára az élő hitnek 
erejéhez, a melyet ő nem adhat, a biztosságot, a vilá-
gosságot s a következetességet, a melyektől hivatásszerű 
munkájának sikere s eredménye függ. 

A theologia azonban biztos öntudattal csak akkor 
léphet a többi tudományok társaságába, ha magától a 
scholastika összes maradványait teljesen s utógondolat 
nélkül lerázta. Egész munkamezejét — a keresztyén 
vallást, keletkezése, fejlődése életjelentősége szerint — 
kizárólagosan tudományos eszközökkel, tehát minden ide-
gen befolyás mellőzésével fogja munkába venni, mely esz-
közök a nyelvészet, a kritika, a történet, a logika. Szá-
mára, mint tudomány számára nem létezhetik egyszer 
mindenkorra megéllapitott eredmény, nem a kutatás elől 
elzárt terület, nem feladat, a melynél a tudomány elismert 
szabályai s törvényei értéküket vesztették volna. Kell azon 
benső bizonysággal birnia, hogy egy oly életet, a mely 
onnan felülről üdvöt árasztva áradott ki az emberiségre, 
a kritika éles kése meg nem sebezheti, ki nem ölheti, 
mert a hit láthatlan birodalmának ereje az; s hogy csak 
mindig annál istenibbnek s csodálatosabbnak fog az fel-
tűnni, minél inkább értjük meg igaz jelenségét, minél in-
kább szabadítjuk meg annak fénylő szépségét az emberi 
legendák s hagyomány álburkaitól s fátylától. Az ilyen 
theologia aztán igazi, de egyúttal nehéz tudomány is; a 
történettudomány legmagasabb fokával egy színvonalú. 
Megkívánja az odaadó munka verejtékét s azon talentu-
mot, a mely csak kevés előkelő szellemnek adatott. Nem 
tanulható az meg mesterségmódjára a seminariumokon. 
Kegyes páthosz s praktikus buzgalom nem pártolhatják 
itt a szorgalmat, a mely célhoz vezet. S csak az ítélhet 
felette, a ki erre mint jogosított munkatárs szerzett igényt, 
a mint ez általán minden tudománynál önmagától érte-
tődik. Hivő asszonyok tereferéi, tudatlan enthusiasták 
tanubizonyságtételei, magas egyházi tekintélyek vagy pa-
ragrafusos nyargaló juristák véleményei az ő szemeiben 
ép úgy mit sem érnek, mint a philologus vagy természet-
búvár szemeiben az avatlanok ítéletei a görög történelem 
avagy a physika problémái felett. 



A római kath. egyház egyszer mindenkorra elszánta 
magát, hogy az ilyes theologiáról lemond s máskép bi-
zony nem is cselekedhetett. A csalatkozhatlan pápa egy-
házával csak a scholastika fér meg s minden új theologia 
az Ő körén belül csak a régi váz — új ruházatban. Más 
erőkre támaszkodik ő s azt hiszi, hogy a tudományt nél-
külözheti. És ki merné azt megjósolni, hogy ez igényét 
meddig képes megóvni? Hiszen a kevesek tudományos 
igényeivel szemben a leghatalmasabb erőket képes harci 
sorba állítani, a melyek a nép lelkét mozgatják, milyenek 
a kiirthatlan pogányos hajlam a miraculumok és a kuru-
zsolások iránt, a rajongó kegyesség, a szokás, a páratlan 
fegyelem s a gyóntatószék, mely az önző emberi szív 
felett a túlvilág borzalmainak fenyegetéseivel avagy érzé-
kileg megrajzolt boldogságának Ígéreteivel korlátlanul ural-
kodik. Egy azonban bizonyos s ez az, hogy az organi-
satiónak semmiféle hatalma, sem a vallásilag fanatizált 
tömegek szenvedélye az ilyen egyházat a végső pusztu-
lástól megoltalmazni nem lesz képes. Az emberiség szel-
lemi fejlődésének története ily ellenmondással nem zárulhat 
le. Szellemileg egészséges s művelődésre képes emberi-
ségben csak az a vallás állhat fenn, a melynek theologiája 
a valódi tudománynyal egygyé olvad. 'Ha a római kath. 
egyház azonos volna a keresztyénséggel s a scholasztika 
theologia volna a keresztyén theologia szükségszerű for-
mája ; ha az egyház, vélt vallásos lelkiismeretességből az 
igazság igazi lelkiismeretességét szolgáiban elnyomni és 
meghamisítani kénytelen volna: akkor a keresztyénség 
sem volna egyéb, mint a vallás egy muló jelensége, mely 
azon törvény alatt áll, a melynek értelmében minden 
földi dolog megvénül s elhal. És Isten előtt ezer esztendő 
— egy nap! 

A reformáció egyháza — mint láttuk — úgy ere-
dete, mint örök alapelveinél fogva az ilyen theologiának 
igazi otthona. Hiszen nem ismeri ő az üdvösség más föl-
tételét, csak a személyes hitet, az Istennek a Jézus Krisz-
tusban kijelentett kegyelmében. A vallásos öntudatok a 
scholastika és az emberi hagyományok elleni harca volt 
az ő bölcsője. De benne is csak akkor van az ily theo-
logia számára hely, ha híven alapelveihez teljesen füg-
getlennek tudja magát a maga saját történetével s a benne 
érvényre jutott véleményekkel szemben is. Mert ő is első 
megjelenésében s alapszerű kialakulásában, melyek akkori-
ban mint önmagától értetődő nézet uralkodtak, elfogadta 
a tételt, hogy az egész Szentírás és az egyház tanhatá-
rozmányai minden tudományos megítéltetés jogán felül 
állanak. S bárha e téves előfeltétel tényleg már egészen 
megcáfoltatott, mint neki meg nem felelő tőle elútasít-
tatott s ezzel a scholasztika is alaplényegében kiküszöböl-
tetett: egyházunk ezt a felfogást még teljesen nem tudta 
érvényre juttatni s ezt a jogát még mindig erősen vitatnia 
kell, míglen azt végleg is kiküzdheti. Rajta áll egyedül, 
vájjon lesz-e elegendő ereje és bátorsága a scholastikának 
világosan s tudatos határozottsággal végleg ajtót mutatni, 
vájjon képes lesz-e az igazi, a tudományos tbeologiát 
elviselni: s ettől fog függni, vájjon ő fogja-e a keresz-
tyénség jövő megvalósulását képviselni, avagy nem kell-e 
majd a Jézus Krisztusról szóló örök evangéliumnak egy-
kor ellenében más új jelenségformát létrehoznia. 

H. Schultz után németből 
Stromp László. 

Szaboleska újabb verseiből. 
Mutatványul szerzőnek decemberben megjelenő > Újabb versek« c. 
kötetéből. Előfizethetni: Singer és Wolfner könyvkiadóknál. Budapest, 
Andrássy-út 10. Fűzött példányra 1 frt, díszkötésű re 2 írtjával. 

D a l a K i s D e m e t e r R ó z s i k á r ó l . 

Uram, a telet Te formáltad, 
A zivatarnak Te adsz szárnyat . . . 
S gondod kinek kiterjed mindenekre, 
Tudod-e, hogy meghalt az este, 
A kis Demeter Rózsika? 

Még bizonyosan emlékszel rá. 
Maga az élet lehellett rá. 
Szép szeme mosolygott unos-unatlan, 
Ott ült mindig az első padban, 
A kis Demeter Rózsika! 

S ób, hogy tudott kérlelni Téged, 
Az ártatlan, ki soh'se vétett. 
Anyja, az esztendős nagy beteg ágyon, 
Biztatta, hogy téged csak áldjon; 
Mert Te az árvák atyja vagy. 

. . . Hozzánk a város nagy közel van ; 
S ma mégis úgy lelték meg holtan. 
Anyjának orvosságért tipegett be, 
S jövet a vihar útba lepte 
A kis Demeter Rózsikát. 

Keze még össze volt kulcsolva, 
A hogy az orvosságot fogta, 
S ott is, tudom, a végső pillanatba, 
A »Mi atyánk«-ját morzsolgatta, 
A kis Demeter Rózsika. 

. . . És most nekem kell majd felette, 
Hirdetnem, Uram, hogy bölcs vagy Te! 
Hogy jó vagy, és irgalmas véghetetlen, 
Hogy végig ott volt kegyelmedben 
A kis Demeter Rózsika 

Én Istenem, óh feddj meg engem. 
Hadd, tudjak hinni rendületlen! 
Nehogy majd én is pogány zokogással, 
Oda boruljak vétkes gyászszal. 
A kis Demeter Rózsira! 

É d e s a n y á k . 

Mikor egy-egy romlott, 
Semmi embert láttok : 
A ki magának is, 
Másnak is csak átok, 
A kinek soh'sincs egy 
Tiszta indulatja: 
— Sirassátok meg szegényt, mert 
Nem volt édes anyja! 



Ha a sors egy olyan 
Nagy úrral hoz össze, 
A kitől akár egy 
Világ dőlhet össze, 
De jaj föl nem éri, 
De köny meg nem hatja: 
— Sirassátok meg szegényt, mert 
Nem volt édes anyja! 

S ha mikor a szívünk 
Megtelik jósággal, 
A szemünk könyüvel, 
Lelkünk imádsággal, 
Mikor egy egy nemes 
Tettet viszünk végbe: 
Csókoljuk meg édes anyánk 
Lába nyomát érte! 

Szcibolcska Mihály. 

B E L F Ö L D . 
A belterjesebb egyházgondozás érdekében. 
XXX. Körlevél* a f.-szabolcsi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 

egyházak lelkészei, tanítói és elöljáróihoz 

Kedves Atyámfiai! Minden, még oly jelentéktelennek 
tetsző ténykedéseim, felhívásaim, körleveleim által is Isten 
dicsőségét, az Ur Jézus evangéliumában lefektetett eszmék, 
elvek és irányok terjedését ev. ref. ker. anyaszentegyhá-
zunk fejlődését, virágzását s az ezen egyház kebelén élő 
ev. ref. hitsorsosaim boldogságát, üdvösségét óhajtom 
ugyan munkálni, azonban ezen mostani körlevelem által 
mégis különösen az egyház belső életére, szellemi, vallás-
erkölcsi működésére kivánom a presbyteriumok főleg 
lelkésztestvéreim s a t. tanító urak figyelmét fordítani. 

A már-már beállott téli napok, a hosszú, sokszor 
sokakra nézve, unalmas téli esték, falukon a külső mezei 
munkásnak szünetelése, a hívek egy jó nagy részének 
majdnem teljes tétlensége ösztönzi, hajtja őket is, indítson 
minket és a hívek szellemi, vallás-erkölcsi életével való 
foglalkozásra, illetve arra, hogy hitsorsosaink, testvéreink, 
figyelmét, érdeklődését, üdvös, hasznos dolgokkal való 
foglalkozásra, elmélkedésre, társalkodásra irányítsuk; mert 
ha ily irányban a gondolkodásra, eszmecserére, mi nem 
adunk nekik tárgyat, eszmét és alkalmat, majd adnak 
— a mint azt épen napjainkban s egyházmegyénkben is 
szomorúan tapasztaljuk — mások t. i. a »vakvezérek« 
(Máté 15., 14) és a mi atyánkfiai is keresnek s napjaink-
ban — mondom — találnak tárgyat is, ingert is, vezetőt 
is úton-útfélen. 

Ezeknél fogva minden tisztelettel, bizodalommal és 
szeretettel, népünk hitsorsosaink jól felfogott érdekei iránt 
való őszinte és meleg érdeklődéssel az Úr Jézus evan-
géliumának idvezítő, boldogító voltában vetett rendíthetet-
len hittel, a népélet minden rétegére kiható presbyteri 
egyházszervezetünk üdvös volta iránt való bizalommal 

* Erre a Körlevélre különösen felhívjuk olvasóink figyelmét. 
Irányeszméi, buzdításai megszívlelésre méltók. A körlevél intentiója 
újabb bizonyíték arra, hogy egyházi életünk belső erősítésre szorul 
s hogy az erősítés igazi útja és módja a hitélet növelése az evan-
gélium által. Sserk. 

hívom fel, főleg a mai egész társadalmi életünket érintő 
s komoly megoldásra váró és a megoldást erősen követelő 
kérdésekkel (sociálizmus, baptizmus, nazarénizmus stb.) 
szemben a presbyteriumok, lelkésztársak s tanítók becses 
figyelmét, közreműködését az alábbiak megszívlelésére. 

1. Miután a mindennapi 6 — 12 évesek iskolázására 
nézve akadály alig egy-két egyházból jelentetett be, azt 
kell hinnem, hogy a 6—12 éves gyermekeink iskolázása 
a szokott mederben folyamatban van, s a lelkes buzgó 
tanítóink azokat előttem már ismeretes buzgalommal és 
lelkiismeretes pontossággal tanítgatják, az illetékes helyi 
hatóságok hív ellenőrzése mellett; ennélfogva most csak 
az ismétlő iskolázásra, a 13—15 éves serdülő fiúk és 
leányoknak a helyi szokáshoz képest való, de legalább is 
szerdán és szombaton délutánra szorítkozó tanítására 
hívom fel a presbyteriumok, lelkészek és tanítók figyelmét. 
Azon már évtizedek óta túl vagyunk, hogy az ismétlő 
iskolázás hasznos voltáról elmélkedjünk. Üdvösnek, hasznos-
nak bizonyította ezt az élet, a gyakorlat mindenütt, a hol 
az életbe van léptetve; pedig ez gyakorlatban van min-
denütt. a hol az iskolaszékek, presbyteriumok hivatásuk 
magaslatán állanak. A kivitelre is határozott gyakorlat 
fejlődött ki. A fizetést a polgári községek mindenütt kész-
séggel teljesítik, csak a presbyterium kérvényezze azt. 

Midőn az ismétlő iskolázás megkezdését az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 1. és 50. §-ai alapján sürgetem, a figyelmet 
arra is felhívom, hogy ezen iskolákban, a vallástani 
tárgyak tanításáról főleg a sakramentomok, egyháztőrté-
nelem és némi egy! ázszervezet tanításáról se a felügyelők, 
se a tanítók meg ne feledkezzenek. Ilyen kézi könyv 
H. Kis Kálmán és Lévay Lajostól, Csiky Lajostól könyvárusi 
úton megszerezhetők. 

2. Ezen felül, a hol vannak ilyenek, az iparos-
tanonciskolákban a vallásoktatást újból megsürgetem, 
valamint ugyancsak az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 45. és 
55. §-ai értelmében az állami iskolákba vagy más hitfele-
kezetek iskoláiba járó gyermekeink vallásos oktatásáról 
való gondoskodást is. 

3. Tudom ugyan, hogy egyházmegyénk hitbuzgó és 
hivatásérzettel működő lelkészi karának nincs szüksége 
figyelmeztetésemre, mindamellett e nehéz időkben ne vegyék 
tőlem rossz néven, ha én is és pedig sokszorosan érezve 
a felelősséget, mely a társadalmi bajokkal szemben lel-
készi karunkra is nehezedik, felemelem igénytelen szava-
mat, mint a ki »Őrállóul állíttattam »Izrael* házában« 
(Ezék. 33: 7.); s a ki nagy számadással és nagy felelős-
séggel tartozom Istennek, egyházmegyémnek s a társada-
lomnak és kérve-kérem az én »pásztor«-társaimat (Ez. 
4: 11.), hogy résen legyenek, őrt álljanak helyeiken s 
figyelemmel kisérjék a népéletet, a községeikben felszínre 
vetődött közérdemü dolgokat, főleg a socialistikus moz-
galmakat, azok irányát vezetőit., tényezőit. 

Én úgy látom, hogy a sociális kérdéseket feszegető 
emberek két csoportra oszthatók: egyikhez tartoznak a 
naplopók, a heverők, az ingyenélők, a kiknek sohasem 
lehet igazuk, a másikhoz azon munkások, a kiknek egy-
ben másban sérelmeik vannak, talán kevés bér, kevés 
napszám s csalódásuk egyben-másban lehet stb. ,. .eze-
ket intsék, figyelmeztessék türelemre, higgadtságra, a ható-
ságnál panaszaik előadására, szóval törvényes úton bajaik 
orvoslására ... A hol pedig e társadalmi baj még ki nem 
ütötte magát, vagy a hol már elharapódzott is, minél 
sűrűbben érintkezzenek velők is s általán a hívekkel köz-
vetlenül is a presbyteriumok s a diakonusok közvetíté-
sével is. 

Ezeken felül, a mint az egyházmegye elhatározta, 
tartsuk meg szigorúan, naponként, a hétköznap reggeli 



könyörgésre szentelt isteni tiszteleti órákat, végezzük buz-
gósággal vasárnapi és ünnepi tanításainkat, elmélkedé-
seinket. 

Ez sem minden. Még itt sem szabad megállapod-
nunk. Nekünk híveink körében egyesületeket, társulatokat 
kell szerveznünk, pl. énekkarokat, a melyek a legkisebb 
egyházközségben is létesíthetők, csak a lelkész és tanító 
akarja; olvasó-egyleteket vagy legalább felolvasással egybe-
kötött összejöveteleket, a hol egymással való érintkezés, 
beszélgetés, társalkodás által a rossz útra tévelyedetteket 
is meglehet téríteni, a tétovázókat, tájékozatlanokat helyes 
útra vezérelni és irányítani s figyelmüket az írásra, az 
evangéliumra, Jézusra, Isten törvényeire felhívni s az 
evangélium szellemét és igazságait szivökbe csepegtetni, 
lelkökbe oltani, hogy az megáldja és megszentelje éle-
töket . .. 

Mert kicsinyelhetik e tévelygők, kicsinyelheti bárki 
az evangéliumot és annak tanításait, de valamint képes 
volt ez egykor az ó-világ romjain új életet teremteni s 
negyedfél száz év előtt új korszakot alkotni, ma is csak 
ez fogja a bomladozó társadalmat bajaiból kivezetni s az 
életet nyugalmassá és boldoggá tenni: a szeretet, a test-
vériség, a türelem igéinek hirdetése az »imádkozzál és 
dolgozzál* elvének megvalósítása által. 

Az egyletek, a társulatok révén való társalkodás 
mellett lássuk el a híveket jóra vezérlő, oktató, nevelő, 
erkölcsnemesítő, kedélyképző, szórakoztató olvasmányok-
kal. Ki ne tudná s látná milyen tájékozatlan e téren a 
mi népünk s a rosszhiszemű újságírók és kiadók mennyire 
visszaélnek jóhiszeműségével, járatlanságával, nem is em-
lítve, Istent, hazát, nemzetet, családot nem ismerő idegen 
bujtogatok trágár, botránkoztató, semmi emberit, semmi 
nemest, semmi szentet nem kímélő, átkozódásszerű, min-
den nemesebb érzést megmételyező kiadványait. Szedjük 
össze azért a jó olvasmányokat, könyveket, lapokat és 
ajánljuk azokat híveinknek s legyünk közvetítők a meg-
rendelésnél. Ott vannak: a Téli Újság, a Kis Tükör, a 
legközelebb megindult Szövétnek, Szabadsajtó, Ébresztő, 
Evangélista s a legközelebb megkörözött »Mesemondó és 
Históriás énekek s a Hornyánszky Viktor kiadványai művel-
tebb és kevésbbé művelt egyháztagok számára olvasmá-
nyok, imakönyvek, elmélkedések, árvaházi naptárak és a 
magyar prot. irod. társulat kiadványai, Koszorú, Örömhir, 
Hajnal stb. Ha a hívek nem volnának hajlandók előfizetni, 
bálok rendezése vagy más eszköz által alapot teremteni 
s legalább a jobbakat megrendelni el ne'mulaszszák. Nekünk 
kell hallgatóink gondolkodásának, cselekedeteinek, tény-
kedéseinek főleg kisebb faluhelyeken irányt adni, lelküle-
tüket, érzelmeiket, indulataikat egész életüket irányítani. 
Az a mi tisztünk, hivatásunk s ez az egyház, a vallásnak 
s az egyházi életnek, a gyülekezeti éleinek hivatása, fel-
adata, célja, hogy az életet Isten nevével, Jézus szelle-
mével, az evangélium irányítása mellett, híveink hitsorso-
sainkra nézve kellemessé, kedvessé, kívánatossá, széppé, 
boldoggá, legalább elégedetté s nyugalmassá, békességessé 
tenni igyekezzünk. 

így forgolódjunk, mint világító szövétnekek híveink 
körében szeretett pályatársaim! Ha megtanítjuk őket ol-
vasni, gondoskodjunk olvasmányaikról is. 

Ehhez jön még az árvák, özvegyek, szegények el-
aggott öregekről, tehetetlenekről való gondoskodás, a mint 
azt az E. T. 27. §. 7. pontja és az E. T. 89—100. §-ai, 
valamint az egyházmegyénk által (1894. szept. 42. sz. a.) 
alkotott szabályrendelet meghagyja. 

E szabályrendelet minden egyházra kötelező. Alkal-
mazása iránt való intézkedés az esperesre bizatott. Ezen 

szabályok a segédeszközöket, a forrásokat is megjelölik 
az árvák, szegények gyámolítása végett. De p. gyűjteni 
e célra a községben, a jobbmódúak közt, mindig igen 
keresztyénies eljárás s a szegények szükségeire adakozni a 
legszebb keresztyéni cselekedeti s az írás világosan pa-
rancsolja: »az éhezőnek megszegjed a te kenyeredet* 
(Ésaiás : 58: 7.), továbbá Róm. 15 : 25—27., Móz. 25 : 35., 
Máté 19: 21., Márk 10: 21., Luk. 14: 13. v is megjelö-
lik e részben való teendőinket. 

A polgári törvényhozás és a polgári községek, nem 
irigységgel, hanem jóleső benső örömmel de ha a ker. 
egyház hivatására gondolok, egy kis szégyenérzettel mon-
dom, már e részben megelőztek bennünket, mert a sze-
gényekről gondoskodnak. Igyekezzék az egyházi társaság, 
igyekezzenek a presbyteriumok is, ha másként nem, talán 
a magtári alapból, legalább karácsony ünnepére 1 — 2 ko-
ronát fejenként kiutalni a gyülekezet szegényeinek. így 
aztán, ha a hívek látják, hogy az ev. ref. egyház nem-
csak a felvilágosodás, haladás, tökéletesedés, szabadság 
eszméinek fáklya hordozója, nemcsak a műveltség és jó 
erkölcs s minden ker. erényeknek bölcsője, hanem a mun-
kás szeretet, a testvériség, jótékonyság igéinek megteste-
sítésén is fáradozik, nem kimenekülni, hanem hozzá folya-
modni s kötelékébe jutni is törekedni fognak . . . 

A mi presbyteri egyházszervezetünk pedig ha a 
reánk zúduló bajok közt megáll rendületlenül s teljesíti 
hivatását s a diakonusok segélyével a népélet minden 
rétegébe behatolva, helyes irányt ad a gyülekezetek életé-
ben a hívek gondolkodásának és cselekedeteinek, meg foja 
mutatni életrevalóságát, dicső rendeltetését, mint megmu-
tatta a Kálvin kezei között és vezetése mellett . . . Csak 
munkára, csak előre, csak fölfelé s mindig csak fölfelé a 
Jézus Krisztus nevében, Istennek dicsőségére ! . . . 

4. Miután a házasságkötések ideje közeledik avagy 
már el is érkezett, felhívom a presbyteriumokat s főleg 
a lelkészeket, hogy a gyermekek eligérése ellen minden 
hatalmunkban álló erkölcsi eszközökkel védekezzenek, tal-
pon álljanak, mert az idők e tekintetben is nehezek. A 
lelkészek szoktassák reá a jegyeseket s a szülőket, hogy 
az egybekelendő ifjú házasulandók a község vagy város 
házához menve, előbb a lelkészhez jöjjenek, ott útba-
igazítást, tájékozást, tanácsot kérjenek s úgy menjenek a 
községházához vagy legalább megfordítva, onnan visssza-
jövet, térjenek be a paplakra, a lelki atyához is. Ha már 
ekkor Istenről, esküről, szeretetről, házassági hűség s köte-
lességekről hallanak egy-két kenetes szót, nagyobb vágy-
gyal, bensőbb vonzalommal járulnak Isten házába, az 
esküvőre .. . 

5. Miután ily közeljárok a családi élethez s a csa-
ládi élet forrásához, megemlítem a mult évi körlevelemből, 
hogy a családok körében a házi isteni tisztelet, az estén-
ként, hajnalonként való éneklés, imádkozás, biblia-olvasás 
ősi apostoli jó szokásának felélesztésére is mindent meg-
tenni igyekezzenek a lelkészek, tanítók presbyterek és 
diakonusok . .. 

6. Megkörözöm, hogy Bodor János zágoni ref. lelkész 
atyánkfia »Családkönyvecskét* adott ki, 40 lappal mely-
nek tartalma: I. Családi kimutatás. II. Aranykönyv. 
III. Isten háza. IV. Bölcseség kezdete. Egy példány bér-
mentes küldéssel 25 kr., 10 drb. 2 frt 50 kr., 50 drb. 
9 frt, 100 drb 16 frt. Melegen ajánlom. 

7. Ajánlhatom megvételre Bartha Mór nyug. ref. 
lelkész következő műveit is: »Emlékezés (1 frt), Magyar 
agrársociálismus és az örökbérlet* (49 kr.), március 15-nek 
50 éves évfordulója (30 kr.) című füzeteket. Megrendel-
hető Debrecen, Nagycsapó-utca 396. sz. a. 



Ez a körlevél a közelebb tartandó presbyteri gyű-
lésben felolvasandó ! 

Atyafiúi szeretettel 
Nagy-Kállón, 1897. november 27. 

Testvérök az Úrban: 
Görömbei Péter, 

esperes. 

Vegyesházassági statisztika. 
Az országos statisztikai havi közlemények október 

havi füzete szerint élve született október hóban: 53,905; 
halva 1126; elhalt hét éven alul: 20,083; hét éven felül: 
17,585; összesen : 37,668; népszaporodás: 16,237. Házas-
ság köttetett: 9,244. Ebből vegyesházasság volt: 1203; 
%-ban: 13.01. Az ág. hitv. ev. tiszta házasság: 525; ev. 
ref. tiszta házaság: 659. 

Azon 120 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm-
kath.. a menyasszony ág. b. ev , megegyezés szerint 27 
esetben az apa, 6 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség v így ha úgy tetszik hátrány: 21. 
Megegyezés nem létesült 87 esetben. Azon 135 vegyeshá-
zasságból pedig, hol a vőlegény ág. h. ev. és a meny-
asszony róm. kath., megegyezés szerint 10 esetben az apa, 
37 esetben az anya vallását fogják követni a gyermekek. 
Veszteség, vagy ha jobban tetszik hátrány : 27. Megegye-
zés nem létesült 88 esetben. Azon 87 vegyesházasságból, 
hol egyik fél ág. h. ev. a másik fél nem róm. kath., de 
más vallású, négy esetben létesült megegyezés, mely sze-
rint két esetben az ág. h. ev., két esetben a más vallást 
fogják követni a gyermekek. Nyereség-veszteség: 0. Meg-
egyezés nem létesült: 83 esetben. Ezen esetekben az ág. 
h. ev. egyház nyeresége a gör. kath. egyháztól egy, az 
ev. ref. egyháztól egy; vesztesztesége az ev. ref. egyház-
zal szemben kettő. Egy ág. h. ev. menyasszony kötött 
október hóban házasságot izraelita és egy felekezetnél-
küli vőlegénynyel, megegyezés egy esetben sem létesült. 

Azon 191 vegyesházasságból pedig, hol a vőlegény 
róm. kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés történt 
38 esetben, melyből 26 esetben az apa, 12 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség, 
vagy ha úgy tetszik hátrány az ev. ref. egyházra nézve 14. 
Megegyezés nem létesült: 153 esetben. Azon 222 vegyes-
házasságból, hol a vőlegény ev. ref., a menyasszony róm. 
kath., megegyezés létesült 79 esetben, melyekből 28 eset-
ben az apa, 51 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség: 23. Megegyezés nem létesült: 
143 esetben. Azon 157 vegyesházasságból pedig, hol az 
egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. kath., de más 
vallású, 18 esetben létesült megegyezés, melyekből 6 eset-
ben a más vallást, 12 esetben az ev. ref. vallást fogják 
követni a gyermekek. Nyereség: 6. Megegyezés nem 
létesült: 139 esetben. Ezen esetekben az ev. ref. egyház 
nyeresége a gör. kath. egyháztól: 8, az ág. h. ev. egy-
háztól: 2, az izraelita hitfelekezettől: 2, vesztesége a gör. 
kath. egyházzal szemben: 4, az ág. h. ev. egyházzal 

szemben egy, egyéb vallással szemben egy. Két ev. ref. 
vőlegény kötött október hóban házasságot izraelita meny-
asszonnyal, mindkét esetben megegyezés szerint a gyer-
mekek az apa vallását fogják követni. Ö két izraelita 
vőlegény lépett házasságra ev. ref. menyasszonnyal, mely 
esetekben megegyezés nem létesült. Egy ev. ref. vőlegény 
kötött házasságot egyéb vallású és egy felekezetnélküli 
menyasszonnyal, megegyezés nem történt. Egy egyéb val-
lású vőlegény kötött házasságot ev. ref. menyasszonnyal, 
mely esetben megegyezés szerint a gyermekek az egyéb 
vallású apa vallását fogják követni. 

A római kath. egyház a két protestáns egyháztól 
fent jelzett hódításon kívül a 239 nem evang. vagy ref., 
de más vallásával kötött vegyesházasságból megegyezés 
szerint vesztett 3, de részére 19 esetben biztosíttatott a 
gyermekek vallása, nyeresége tehát itt is: 16. Megegyezés 
nem létesült: 217 esetben. Vesztesége pedig a gör. keleti 
egyházzal szemben 2. az izraelita hitfelekezettel szemben 
egy, nyeresége pedig a gör. kath. egyháztól 3, a görög-
keletitől 8, az unitáriustól 1, az izraelita hitfelekezettől 7. 
Római kath. és izraelita vallású felek között létesült 14 
házasság; egyéb vallásával egy, felekezetnélkülivel egy 
sem. Keresztyén és izraelita között október hóban össze-
sen 20 házasság köttetett. Keresztyén és felekezetnélküli 
között összesen 3. Keresztyén és egyéb vallású között 3. 

E szerint az október hóban kötött vegyesházassá-
goknál az ág. h. ev. egyház vesztesége a római kath. 
egyházzal szemben: 48. Nyereség-vesztesége más hitfele-
kezetekkel szemben : 0. Összes vesztesége október hó-
ban 48. Az ev. ref. egyház vesztesége a római katholikus 
egyházzal szemben: 37. Nyeresége más hitfelekezetek-
től: 6. Összes vesztesége október hóban: 31. 

Kassa. Homola István. 

A papi államsegély kiuta lásának módja.* 
A protestáns papság szivében él a remény, hogy a 

törvényhozás soknemü elfoglaltatásai közepett is, talál 
magának időt oly törvényalkotásra, mely a lelkészi állo-
másoknak állami segítség által való kiegészítéséről szólna. 
Annyi a biztató jel, oly nagy a nyomor, oly sok nemzeti 
kulturális érdek fűződik ennek gyors és sikeres megoldá-
sához, hogy lehetetlen immár a várva-várt törvénynek 
sokáig késnie. 

Mielőtt még e törvény megalkotva volna, már most 
akarunk felvetni egy nagyfontosságú kérdést az állam-
segély kiutalásának módjáról 

Emlékezhetünk rá, hogy midőn a szegény lelkészek 
felsegélésére adott ideiglenes államsegély kiosztását a kul-

* »Az audiatur et altéra pars« elvéből, meg azért adtuk ki 
ezt a cikket, mert a közvéleményre hivatkozik. Nos hát mi ezt 
hibás közvéleménynek tartjuk. Principiis obsta. S itt a konvent áll 
a helyes elvi alapon, melyet Lapunk már a konvent állásfoglalása 
előtt kifejezett. Cikkíró érvelése nem gyengíti, sőt megerősíti azt az 
elvet, hogy az egyház tisztviselőit más testülettől függésbe hozni 
nem tanácsos. Szerk. 
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tuszminiszter az adóhivatalok útján akarta eszközölni : 
a konvent ezt az autonómiába való beavatkozásnak tekin-
tette, minek folytán a minisztérium ezen intézkedését 
visszavonta és a segélyek kiosztása az egyházi testüle-
tekre bízatott. 

A konvent ez állásfoglalása azonban nem fejezte 
ki a prot. közvéleményt, sőt azt bátran mondhatjuk, csak 
elenyésző kicsiny mértékben képviselte azt. 

Ha nem csalódom, a prot. papság, általában az egy-
házak legnagyobb részének élénk óhajtása, hogy a leendő 
államsegély a kir. adóhivatalok útján legyen átvehető. 
Kötelességünk volt e közvéleménynek kifejezést adni, egy-
szersmind az ellenkező nézeten lévők ismeretes állás-
pontját meggyengíteni. 

A konvent egyetlen érve, hogy az államsegélynek 
a kir. adóhivatalok útján való kiutalása beleütközik a 
prot. autonomiába. 

Mi a prot. autonomiát szintén igen becsesnek tart-
juk és egyetlen egy ponton sem vagyunk hajlandók fel-
adni, de szerintünk ez eljárás az autonómiának lényegét 
legkevésbbé sem érinti, sőt formáját sem, ha a megalko-
tandó törvényben kimondatnék — mi semmi nehézségbe 
nem ütközik — hogy az államsegélynek a kir. adóhiva-
talok útján való kiutalásával nem volt szándékában a 
törvényalkotásnak a prot. autonomiába való beavatkozást 
igényelni. Ez az autonomia formáját féltő scrupulust is 
eloszlathatja. Okos törvényalkotás nz autonomiai félté-
kenykedési alaptalanná teheti, eloszlathatja. Több ok pedig 
egyesen követeli az államsegélynek a kir. adóhivatalok 
útján való kiutalását. Elég legyen ez alkalommal csak 
csak néhányat megemlíteni. Az első: az államsegélynek 
gyorsabb kifizetése. Ezt a nehezen mozgó prot. közigaz-
gatástól nem várhatjuk. Pedig ez is tesz valamit. 

Második ok, hogy espereseink már ma is annyira 
túl vannak halmozva irodai teendőkkel, hogy tulajdon-
képeni hivatásukat, az egyházak közvetlen felügyeletét 
teljességgel nem gyakorolhatják. Ez még inkább elvonná 
őket tulajdenképeni hivatásuktól. 

Harmadik ok : betetőznénk a papoknak az esperesek-
kel és vezéremberekkel szemben való függési viszonyát, 
mely a domesztika és egyéb segélyosztó intézmények révén 
sok egyházmegyében már most is túlságba megy. (Cikk-
író tehát szivesebben függ az adóhivatalnokoktól ? Sztrlc.) 

Negyedik ok: hogy vezérembereink és espereseink 
is emberek. Ők sem mentek az emberi gyarlóságoktól. 
(Hát az adóhivatalnokok nem emberek és mentesek az 
emberi gyarlóságoktól? Sserk) 

Ennyiben kívántam igen röviden kifejezést adni a 
közvélemény azon részének, melynek forró kívánsága, hogy 
az államsegélyek kiutalása az adóhivatalok útján történ-
jék. Semmi sem áll tőlünk távolabb, mint az autonomia 
feladásának gondolata. Hivatkozunk e tekintetben a taní-
tókra, kik szintén e módon jutnak segélyükhöz, a nélkül, 
hogy valakinek még csak eszébe is jutott volna ez ellen 
kifogást tenni. 

Tudom, hogy félreértésekre fogok okot szolgáltatni 

és esetleg megtámodásoknak leszek kitéve. De cikkemet 
higgadt megfontolással s az autonomia lényegének szem 
előtt tartásával, főkép nemes intentióból írtam, ezért a 
következményeket elviselem. 

Péter Mihály. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Á rómaiak erőszakoskodása Angliában. — A francia róm. katholiku-

sok reform-mozgalma. 

Hallatlan eset történt Anglia három városában. 
Római kath. vallású csőcselék nép követelésére Manchester, 
Sheffield és Wigan városokban a hatóság nem engedett 
a protestánsoknak meetinget tartani. A jó angolok álmél-
kodva kérdik egymástól, vájjon Angolhonban élnek-e avagy 
Spanyolországban? s a XIX. században írnak-e avagy a 
XVI.-ban? A dolog így történt: Slattery József róm. kath. 
ex-áldozár Manchesterben és Sheffieldben felolvasásokat 
akart tartani a romanismusról. Mindkét helyen a római 
katholikusok jól szervezett bandája tört be a . fölolvasó 
terembe s a rendőrség, a helyett, hogy a garázda népet 
megfékezte volna, a meetinget feloszlatta. A rómaiak a 
mesebeli farkas módjára a dolog cdiumát a protestánsokra 
hárították. A manchesteriek méltó felháborodással adták 
tudtára a rend őreinek, hogy veszedelmes precedenst 
alkotnak, ha ilyen eljárással azt a hitet keltik föl az 
emberekben, hogy a nekik nem tetsző hangokat lármás 
oppositióval teljesen elnémíthatják. 

Sheffieldben még ezen felül egy lap is védelmébe 
vette a rómaiakat, ezeket írván Slatterynek náluk is 
meghiúsított felolvasásáról: »Az ex-áldozár az ő hallgató-
sága elptt azoknak vallásos hitéről sértőleg akart nyilat-
kozni és ebben ellentálltak neki. Különben is belépti 
jegyet váltottak és az a körülmény jogot adott nekik 
a kritikára*. Az angolok botrányosnak tartják e lap állás-
foglalását és egész helyesen úgy vélekednek: ha Slattery 
valótlanságokat állít, tartsanak ők is meetinget és cáfolják 
meg, ha tudják. De az ordítozás, az ökölrázás nem argu-
mentum s a ki ilyen bizonyítékokhoz fordul, azt csak 
azért teszi, mert jobbat nem talál. 

Wiganban pedig a róm. katholikusok küldöttségileg 
kérték a rendőrségtől Hyslop evangélistának hetenként 
tartott felolvasásának eltiltását. Kérelmüket azzal okolták 
meg, hogy »a város békéje* veszedelemben forog. A ható-
ság egyszerűen utasította a rendőröket, vigyázzanak a 
rendre. De mult hétfőn (nov. 29.) a csőcselék megrohanta 
Hyslop urat. A nép és rendőrök között heves harc fejlő-
dött ki, de ezért Hyslopot megvédelmezték. 

Míg Angliában a római tábor elérkezettnek látja már 
az időt a harcias fellépésre is; míg a magas egyház is 
egyre jobban közeledik Rómához, addig a francia katho-
licismus, mely a pápaságot belülről ismeri, egészen más-
nemű mozgalmat tüntet föl. Úgy látszik, a francia egy-



házból az egész európai pápás egyházra nézve nagy 
horderejű reform-mozgalom indul ki. A francia klérusban 
nagy számmal vannak olyanok, a kik a mult századokban 
hozott tanokat nem tudják csalódhatatlan igazságnak 
elismerni. Egy új lap jelent meg a napokban Le Chretien 
Francais címmel, melyet a papokból álló szerkesztőség 
»A katholicismusban való evangéliumi reform orgánumá-
nak* jelentett ki. Az első szám tartalma valósággal meg-
lepő. Húsznál több pap kényszerítve érezte magát az 
egyháztól elszakadni. S mint írják, még többen vannak 
országszerte olyanok, a kik ha egyenesen nem szakíta-
nak is a római rendszerrel, de szívesen működnek közre 
az egyháznak Jézus eredeti tanára való visszavitelére. 
Úgy vélekednek: a pápaság emberi intézmény és fentar-
dandó, ha szakít a mult idők tévedéseivel és hittani talál-
mányaival; de kárhoztatandó, ha tovább is ragaszkodik a 
keresztyénellenes igényeihez. Vajh mi lészen ebből? 

Chr. World után. —a—s. 

R É G I S É G É K. 

Hogyan prédikál tak Erdély országban száz 
évvel ezelőtt. 

Megjegyzésre méltó igazság* 

Nem lehet halhatatlan lelkű embernek sem dicsősé-
gesebb, sem hasznosabb mesterségben gyakorolni magát 
a lelkiismeretre való serény vigvázásnál és annak meg-
sértődésének szorgalmatos távoztatásánál. 

Ki ne egyezne velem ebben K. H., hogy az ember 
okosság szerint akkor munkálódja boldogságát, mikor a 
maga természetit tökéletessé tenni igyekezik; már pedig 
a mi természetünk tökéletességének egyenes és mondha-
tom királyi útja a lelkiismerettel való beszélgetés, annak 
bennünk szentül vizsgálódása. Lehetetlen a tökélelességért 
s főjóért való munkát jól kezdeni, míg az ember jól meg 
nem tanulja amaz evangeliomi leckét: »Emlékezzél meg 
róla, honnan estél ki.« 

De óh fájdalom! hasonlatosakká levének a boldog-
talan ember indulati a kurva asszonyhoz, kinek a maga 
házában nem maradhatnak lábai,' néha künn, néha az 
utcákon s minden szegeletnél leselkedik. Tengereken, 
messze levő országokon széitiben nyargalóznak a bűnös 
ember gondolati, önnönmagába pedig be nem mennek. 
Hasonlatos az embereknek nagyobb része az oly asszo-
nyokhoz, a ki mesterséges üvege alól mindennap nézegeti 
a napnak és a holdnak mocskait, a maga mocskainak 
látására pedig szemeit be nem fordítja. 

Óh, mely felfordulva van e világnak állapotja K. H., 
ha megtekintjük azokat, a kik bölcseknek tartatnak ; úgy 
tapasztaljuk, hogy mindent tudnak, magukat pedig nem 
tudják. A historikusok, mely nagy fontossággal előszám-
lálják a trójai hadakozást, Nagy Sándornak s másoknak 
viselt dolgait: önnönmaguk viselt dolgaira nézve pedig 
gondatlanok. A juristák ez egész világnak törvényt szab-
nak : az ő tulajdon szivekben beírott törvényeket pedig 

* Néhai Méltóságos vajai Vai Judith asszony ő nagyságának 
utolsó tsztességtételére és az egyben sereglett úri sokaságnak, föl-
serkentésére mondott halotti tanítás Szathmári Paxi Ábrahám által, 
a serkei gyászos színben, 1770-ik esztendőben. 

nem tudják olvasni. A theologusok véghetetlenül disputál-
nak másokkal praedestinatióról, transubstantióról s egye-
bekről : önnönmagukkal pedig felette kevesen disputálnak. 
A kik e világon főembereknek tartatnak, véghetetlenül 
sokat tanulnak e világnak és ama fertelmes isten-asszony-
nak a kevélységnek: a lelkiismeretnek pedig többire sem-
mit. Ezért discretusabbak sokan közülök azokhoz, a kik 
lovaikat, mint azokhoz, a kik lelkiismeretit igazgatják. E 
világi törvényeket, mulatságra való dolgokat és amaz 
ördögi okádást a naturalismust magukban foglaló köny-
vek házi és úti beszélgető társaik: az Isten beszédének 
szent könyve pedig rájok nézve bépecséltetett könyv. Értik 
a mi főrendeink e világi uralkodóknak rendtartásaikat, 
az ő igazgatásuknak rendit és módját; a mennyei király-
nak rendelését pedig nem akarják érteni. Nagy statiszták 
egyéb részben: a mennyei udvarnak és az ő tulajdon 
lelkeknek mivolta felől pedig többire semmi statisztikátok 
nincsen. Mindennapi csemegéjök a királyi Tábláról dis-
curálni, annak fogialatosságit szaporítani; és noha önön-
magukban vo'na a mennyei királyi Tábla : itt mindazon-
által többire üres a Curia s parlamentum, sem Director 
Tabulae Begiae, azaz mennyei világosság nincsen bennök, 
a Tabulae Assessoroknak, az Isten jussáról s törvényeiről 
való elmélkedéseknek is üres a széki; egyedül a Prcto 
Nótárius, a lelkiismeret irogat szomorúan egy homályos 
szegeletben. És így midőn a mi élő emberünk a jó igaz-
gatásnak rendit s törvényeit helyesen érteni láttatnak: 
belől magukban oly felfordult respublicá.juk vagyon, a minő 
volt az Izrael népéé régenten, midőn király nem levén 
közöttök, kiki azt cselekedfe, a mi jónak tetszék neki. 

Azért valakikből még a jó érzékenységek teljesség-
gel ki nem apadtak: igyekezzétek a lelkiismeretnek tör-
vényszékét a mennyei világosság szerint magatokban fel-
állítani. így leszen, hogy ama rettenetes nap közelítésekor, 
midőn a szent atya dicsőségével eljövő nagy biró széki-
nek készületit látván, e földnek királyi, a fejedelmek, had-
nagyok, hatalmasok ordítozva kiáltják: essetek mi reánk 
hegyek és rejtsetek el a bárány haragjától:_ akkor ti meg-
tisztult lelkiismeretű hívek így énekeltek : »Örvendez az én 
lelkem, mert íme a mi szerelmesünknek szavát halljuk«. 

Alkalmaztatás. 

Jól tudom én azt nagyméltóságú és tekintetű szo-
morú K. H., hogy a fő s úri asszonyoknak utolsó tisz-
tességtételekre többire az Isten beszédében megdicsértetett 
jó asszonyokról szóló leckéket választják matériáid a pré-
dikáló személyek. De minthogy a jobbrészt választott 
Máriáról, a Salamontól s más szent íróktól megdicsért 
szent asszonyokról gyakran hallottatok halotti prédikáció-
kat: illendőnek tartottam ezen vallásttevőt jelentő Judith 
nevű néhai méltóságos Vajai Vai Judith asszony ő nagy-
sága utolsó tisztességtételére valami dicsőséges vallásté-
telről elmélkedni ; s igyekezem a nagy apostolnak dicső 
vallástételét úgy alkalmaztatni a mi vallást tevő meg 
néhai Judith asszonyunkra, hogy az élőknek használjak. 

1-ször. Azt a szent mesterséget követte a néhai 
mélt. Vajai Vai Judith asszony ő nagysága is, hogy elő-
ször Istene előtt lenne botránkozás nélkül való lelkiisme-
rete. Erre a végre nézve nemcsak az ő Istenének aka-
ratját s szent tudományát magában foglaló könyvet vizs-
gálta s tanulta szorgalmatosan, hanem ama jó özvegy 
Annával sok bőjtölésekkel, éjjeli-nappali könyörgésekkel 
szolgált az ő Istenének. Ha többire fő s úri asszonyok 
a vasárnapi és egyébb innepi napokat sétálásra s egy-
mással való nyájaskodásra fordítják is: e mi jó Méltósá-
gos asszonyunk az ilyen szent napoknak nagy részét ajtó 



bezárolva, olvasások s szent elmélkedések között töltötte. 
És mondhatom, annyira ment az efféle gyakorlások által 
utainak ismereteiben Marcellával, hogy a nagy bölcses-
ségű Hieronymusokkal, eklézsiának Doktoraival is beszél-
gethetett. Nem az oly időtöltésre való haszontalan könyvek, 
melyekkel a mi főasszonvaink mulatják többire magukat, 
hanem azok, melyekben az igaz hitnek, szent és kegyes 
életnek természeti előadatik, voltanak ő neki nappali és 
hálótársai, meghanyatlott állapotában az Isten sz. köny-
vein kívül az én boldogult nagy atyámnak szent siJcIusa 
volt mindennapi mulattatója és erre a lelki kincsre na-
gyobb gondja volt neki, mint a pénzes ládájára. 

2-szor. Külső magaviselése együgyű és e világ bo-
lond pompájától idegen volt. E jó méltgs asszonyt sem 
a nagyravágyás, sem a kevély világnak ítéleti, sem a 
naponként sok formákban változó inci-finci módiknak 
szemlélése úgy meg nem vesztegetheték, hogy e világ 
lárvás ábrázatjához való hunyorítással lelkiismeretit meg-
botránkoztatta volna. 

Öltözete csupa együgyűség volt és attól a formától, 
melyben én gyermekkoromban láttam, életének végéig 
nem változott. Az új-módi komédiákhoz alkalmaztatható 
köntösöknek csak egy darabja is e keresztyén testet nem 
fertéztette. A mostani Dámáknak kezeikre s egyéb ré-
szeikre aggatott lobogó szárnyaik közül, melyekkel ahhoz 
láttatnak magukat készíteni, hogy az Ádámnak rabbinu-
soktól költött első Litilh nevű féleségével az emberi tár-
saságból és a férfiaknak birodalma alól idegen világba 
repüljenek: az említett dámai szárnyak közül mondom, 
csak egyet is magára nem fűzött, jól tudván, hogy az ő 
teste nem repdesésre, hanem földön járogatásra készít-
tetett. 

Reszédét e világ sok Dámáinak módjok szerint, se 
kígyói sziszegéssel, sem csecsemői telyitéssel nem cikor-
nyázta, sem a magyar szót idegen és sok dámáktól ma-
goktól sem értett szókkal nem tarkázta. A kocsist nem 
Postilónnak mondotta, hanem kocsisnak* 

3-szor. E világ Dámái előtt kedves discursusokban 
megvallom igen kevésre, vagy többire semmire sem mehe-
tett. Ha valami Dáma a maga rendi s szokása szerint a 
báloknak szokásait s rendtartásait beszéltette volna előtte, 
alig tudott volna ennek egyebet reá szólani: »Tudom, 
micsodás indulattal volt az én Istenem a régi Raálosok 
iránt, kétségkívül az újabbak iránt és olyannal van mint 
Hos. II: 7—8 szól: »Eszekbe nem veszik, hogy én adom 
nekik a bort, búzát és olajat, és én szaporítom meg az 
ezüstöt nekik, ők pedig Baálra költötték az aranyat stb.* 

Ha valami Dáma stílusa beszédinek módja szerint 

* Némely urak oly ítéletet tettek ezen szavaimról, mintha 
gorombaságból és értelem nélkül ejtettem volna ki számból. Micsoda 
ez? hiszen nem szoktuk mi, sem az asszonyaink a kocsist Postilió-
nak mondani. Én a módiknak titkai s jelentései körül nagy 
experientiáju udvari ember nem vagyok. Hallottam, hogy az urak 
s úri asszonyok gyakran pengetik szájokon a Postiliót; úgy gon-
dolkodtam, hogy ezzel szükségesképen a kocsisra célozásul élnek, 
tudván azt, hogy ez a szó postácskát, posta-inast tészen; mely 
gondolatban megerősödtem az által, hogy a kik a módizásban 
mások fölött elmerülhetnek, a hosszan nyúló lovak kocsisát úgy 
faragják, hogy posta-kocsit mutasson. De ha valami hibácska esett 
is az én szólásomban: megkell gondolni, hogy ezzel én azt akar-
tam jelenteni először, hogy az ő beszédében nem arra vigyázott, 
miképen kell cifrábban kitenni valamit, hanem minden dolgot 
tulajdon nevével nevezett, 2-szor nem élt magától is nem értett 
idegen szókkal, mint némely Dámák közelebb ezzel a szóval úgy 
élnek. 3-szor arra is céloztam titkoson, hogy Főrendeinknek szemekre 
hányjam idegen módikra való vágyódásukat. A kik arra a mester-
ségre szert tettek, hogy az embereknek külső magaviselésekből 
moralizálhassanak: a kévelységnek irtóztató halmait látják abban, 
midőn nemcsak idegen módikra vágynak az emberek, hanem 
cselekedeteiket idegen nevekkel nevezik. 

szép módis táncot dicsért volna előtte, arra is másképen 
nem tudott volna szólani, hanem ily formán: Tudom a 
jeruzsálembeli poroszkálva járó s nagy zengést-bongást 
csináló leányoknak lábaikat mint fenyítette meg Isten a 
babilóniai békók s kötelék által*. Ézsaiás 3. Félő, hogy 
a mai Dámáknak könnyű táncoló lábaikat is össze ne 
szoríttassa valamikor a setétségnek vasláncaival. No, ilyen 
formán tudott a mi néhai méltóságos asszonyunk discu-
rálni, de Dámai módon épen nem. 

Jól tudom én azt, hogy az ilyen új-módikkal ellen-
kező együgyű életet felfintorodott orrára függesztvén s 
Kavaliéri s Dámai kevélység, gorombaságnak száma közé 
teszi: de ha annyira lehetne kiterjeszkedni s a mi néhai 
Mélt. asszonyunk apologiu, mentő beszéd nélkül szűköl-
ködne, megmutatnám én azt, hogy ez ilyen együgyűség 
az okosságnak tulajdon házában, sőt a Krisztus iskolá-
jában születtetett; az ezt kacagó Kavaliérság s Dámaság 
pedig a bolondságnak fellegvárában rengettetett. 

Én elhiszem azok közül az okok közül, melyek a 
kiköltözést s a Jesushoz menetelt óhajtatták ő vele, nem 
utolsó volt e világnak az ő együgyűséget szerető elméjé-
nek csömört okozó formákban változása. Sok kísértetei 
közt megtartván a hitet és a jó lelkiismeretet, tapasztalja 
már most, mely egyenes út volt a boldogságra a jó és 
botránkozás nélkül való lelkiismeretnek követése stb. 

Közli Földváry László. 

IRODALOM. 

** A Magyar nép múltja és jelene cimű könyv-
ből, Benedek Eleknek e nagyérdekü müvéből az Athenaeum 
kiadásában megjelent a 3. füzet. Két művészi kivitelű 
műmelléklet (Gellért püspök megdorgálja Aba Sámuelt és 
A tűzpróba) diszíti a füzetet, s ezenkívül nagyszámú 
szövegkép, melyek mintegy visszavarázsolják a magyar 
nép régi életét. A harmadik füzetben véget ér a régi 
megye és község eleven leírása, aztán egy nagy gonddal 
megírt fejezet köti le figyelmünket": A királyi hatalom. 
Azt írja meg e fejezetben Renedek, hogy Kálmán király 
miként állítja helyre a királyi hatalmat, miként védi meg 
a népet a főurak hatalmaskodása ellen, aztán a királyi 
hatalom és a főnemesség hatalmának változó szerencséjű 
küzdelmét, hol egyik, hol másik kerekedik felül. így jut 
el az Arany bulla fejezetig, II. Endre uralkodásának 
szomorú idejéig. A Magyar nép múltja és jelene oly 
műnek Ígérkezik, mely méltán kelthet közérdeklődést, még 
ha nem is tenné aktuálissá a jövő évi ünnep: a népsza-
badság ünnepe s csak elismerés illeti a kiadó Atlienaeu-
mot, mely lehetővé tette, hogy a szegényebb rendű ember 
is megszerezheti füzetenként 30 krért. Összesen 40 füzet 
lesz s elő is lehet rá fizetni bármely könyvesboltban, 
5 füzetre 1 frt 50 krral. 

** »Gazdasági ismétlő iskolások könyve* cím 
alatt harmadik kiadásban kaptuk Vaday József nagy-
váradi községi tanítónak immár sok helyen elfogadott 
művét, melylyel a szerző annak idején a miniszteri pályá-
zaton is résztvett. A szerző, mint az ismétlő iskolaügy 
terén gyakorlati tanító, nagy gonddal szerkesztette köny-
vét s nem fél azt a legilletékesebb fórum, a tanítóság 



felülbírálata alá bocsátani. Elvi álláspontjából elfogadjuk 
azt, hogy a tanító számára sem pap, sem gazdatiszt, sem 
ügyvéd, sem doktor nem tud alkalmas könyvet írni, hanem 
csak a gyakorlati praedagogus: mert azt a praxist, a 
miből a jó kézikönyv lesz, csak az iskolában lehet elsajá-
títani. Az ismétlősök számára kiválasztott ismeret-anyagról 
képet nyújthat a tartalom-jegyzék, mely a három évre 
beosztott ismétlő tanfolyamban a fősúlyt a gadasági ismere-
tekre (9—168. 1.) fekteti, s azután nemzetgazdasági 171 — 
185. 1.), földrajzi (186—206 1.), történeti (207—240 1.), 
alkotmánytani (241 —261 1.), természettani (262—277 1.), 
egészségtani (278—298 1.) ismeretekre s a polgári ügy-
iratokra (299—306. 1.) terjeszti ki. Ennek az anyagnak 
a kidolgozásánál szigorúan követte szerző az ismétlő 
iskolák számára kiadott miniszteri új tanterv utasításait 
s azt a praedagogiai követelményt, hogy az olvasmányokat 
a lehető legegyszerűbb nyelven dolgozza ki. A könyv bár 
első sorban a gazdasági ismétlő iskolák számára készült, 
de azért általában a földmíves ifjúság, sőt a felnőttek 
oktatására is alkalmas. Ezért készséggel ajánljuk a nagyon 
olcsó könyvet az érdékeltek figyelmébe. A könyv ára 
egyenkint 80 kr., több példányban rendelve 60 kr. kötve. 
Megrendelhető a szerzőnél Nagyváradon. 

** Ujabb versek cím alatt Szabolcska Mihály 
lelkésztársunktól még ez év folytán ujabb verskötet jele-
nik meg. Abban az esetben t. i., ha kell az olvasó és 
poézis kedvelő magyar közönségnek. »Am próbálják meg 
— írja a kiadóhoz intézve a szerző — egy előfizetési 
fölhívás kibocsátását, noha én alig hiszem, hogy a mai 
Magyarország érdeklődnék még a vers iránt. Legalább 
az enyém fajta jámbor vers iránt«. — A kiadó Singer 
és Wolfner-cég (Budapest, Andrássy-út 10. sz.) azt hiszi, 
hogy igen. Mi is bizunk hozzá. E hitben ajáljuk, melegen 
ajánljuk közönségünknek buzgó támogatásába a Sza-
bolcska verskötetét. Mai számunkban mutatványt is köz-
lünk belőle. A kiadók tíz előfiető után a szokásos tiszte-
letpéldányt szívesen megadják. Előfizetési ár: fűzött pél-
dány két korona, diszkötésű négy korona, mely a ki-
adókhoz küldendő. 

** Égi Manna címmel egy kis 16-od rétű csinosan 
kötött könyvecskét, kapott szerkesztőségünk, Kiadja a Val-
lásos Iratokat Terjesztő Társaság, ára kötve 50 kr. Tar-
talmaz az év minden napjára 2—2 szép szentírási he-
lyet. A Biblia gyöngyeinek ily módon való összegyűjtése 
angol szokás, de jó szokás, mert növeli a bibliaolvasási 
kedvet és elősegíti a Szentírás ismeretét. Pl. június 22-ére 
ez a két vers van jegyezve : Taníts meg engemet Uram 
a te utadra és hordozz engemet az egyenes úton, Zsolt. 
27: 11. Mert nálad vagyon az életnek kútfeje és a te 
világosságod által látunk világosságot. Zsolt. 36: 10. A 
csinos kiállítású könyvecskének minden nyomtatott levele 
mellé egy üres lap van kötve, jegyzetek számára. Kap-
ható Gladischefsky Károlynál (Budapest, Alkotmány-
utca 15. sz, a.) 

** Megjelent a »Protestáns Pap* című lap 
XVIII-ik évfolyamának 11-ik száma Lágler Sándor és 

Kálmán Dezső szerkesztésében Kölesden, következő tarta-
lommal: Karácsonykor. Halász Margittól. — A pap és 
hitelszövetkezet. Vajda Ferenctől. — Szilágy Dezső mene-
külése. Monyoki Tamástól. — Adventi beszéd. Kalassaytól. 
— Izsák és fiai. Földváry Lászlótól. — Vallásos órák. 
Ladányitól. — Halotti bészéd és ima. Vass Tamástól. — 
Törvények és rendeletek tára. Kund Ssmutúl. — Külön-
félék. — Egyházi tiszti választások. — Papválasztások. 
— Halálozások. — Irodalom. A lapra előfizethetni a 
szerkesztőknél egy évre 4 frttal, félévre 2 forinttal, negyed-
évre 1 forinttal. — Kaphatók még régibb évfolyamokból 
teljes példányok, a mult évfolyamból azonban az 1., 2., 3-ik 
számok teljesen elfogytak. 

** Új könyvek. A hét folyamán a fentebb ismer-
tetett könyveken kívül következő irodalmi művek érkez-
tek szerkesztőségünkbe : 1. A lélektan alapvonalai. írta 
Wundt Vilmos, a Il-ik kiadás után fordította Rács Lajos. 
Franklin-társulat kiadványa, ára 2 frt. — 2. Egyházi 
Beszédek, írta Gulyás Benő mező-csáthi ev. ref. lelkész, 
lll-dik kötet, szerző tulajdona, ára 1 frt 40 kr. — 3. Tájé-
koztató a külföldi egyetemeken magyarhoni protestáns 
ifjak számára tett alapítványi' ösztöndíjakról, az evang. 
egyházegyetem megbízásából összeállította Zsilinszky Mi-
hály. Budapest, ára 1 korona. — 4. A dunamelléki egvbá-
kerületi értekezlet 1897. évi Emlékkönyve, szerkesztette 
Szöts Farkas. — 5. ldvesség útja. Szószéken tartott be-
szédek. Irta ifj. Csire István ev. ref. lelkész, Csurgó, 
1897. ára 1 frt 20 kr. Szerző tulajdona. Mindeme köny-
veket nemsokára részletesen is ismertetjük. 

** Theologiai Ismeretek Tára. Ebből a hézag-
pótló theologiai munkából, melyet Zoványi Jenő tisza-
földvári lelkész dr. Antal Géza, Rácz Kálmán és dr. Tüdős 
István tanárok közreműködésével szerkeszt, megjelent a 
X-dik füzet (II. k. 5.), melyben a »Leibnitz—Montalem-
bert* címszavak közé eső anyag van feldolgozva az álta-
lunk már több ízben ismertetett és méltánylólag kiemelt 
modorban. A ki a theologiai tudományok és az egyházi 
ismeretek körében rövid, de szabatos tájékozást akar, 
szerezze meg ezt a theologiai Lexikont. Különösen be-
csesek a magyar tárgyú és vonatkozású cikkei, melyeket 
a külföldi theol. encyclopaediákban hiába keresünk. Példa 
kedvéért felsoroljuk azoknak a magyar egyházi szemé-
lyeknek a neveit, kikről a Th. Ism. Tára ebben a füzet-
ben megemlékezik : Lengyel József a prédikáció író, Lin-
berger István késmárki lelkész, Lippai Sámuel, Liszkay 
József és Sámuel, Lorántffy Zsuzsánna, Losonczi István 
(a H. Kis Tükör írója), Lukács Ödön. Magyari István, 
Makiári Pap Lajos (a konkordáncia készítője), Maróthy 
György, Márton István, Masznyik Endre, Medgyes Lajos, 
Medgyesi Pál, Melius (Juhász) Péter, Mihályi Károly, Mikó 
Imre, Melofai Nyilas István, Miskolczi Gáspár és Pál, 
Mitrovics Gyula, Mokos Gyula, Molnár Aladár, Molnár 
János stb. A szorosan vett theologiai cikkekben itt-ott 
ki-kirí a szerkesztő merev párttheologiája, a mi talán 
nincs helyén a tárgyilagos encyclopaediában. Pl. a >Mo-
dern theologia* címszó alatt ezt olvassuk: »az a theolo-



giai irány, mely a prot. othodoxiával ellentétben a sym-
bolumoknak csupán történeti jelentőséget tulajdonít s 
kutatásaiban és elveinek oktatásáben azoktól teljesen füg-
getleníti magát, minélfogva a theologiát, mint igazán tu-
dományt, csakis ennek az iránynak a hívei művelik*. 
Nos ez az utóbbi tétel merőben hamis tétel, mert a mit 
akár nálunk, akár külföldön modern theologiának nevez-
nek, az ugyan édes kevéssel vitte előbbre a theol. tudo-
mányt s még kevesebbet lendített a keresztyén vallás-
erkölcsi életen, már pedig minden theologia annyit ér, a 
mennyit építi és emeli a valláserkölcsi életet. A máskü-
lönben hézagpótló és történeti részeiben becses vállalat 
ára füzetenként 50 kr., teljes egészében 6 frt, mely összeg 
a szerkesztő kiadóhoz Tisza-Földvárra küldendő. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* nagv illusztrált munkából most jelent meg a 
94-ik füzet, a melyben Gracza György szerző az emi-
gráció történetének leírását is befejezi. Ezzel a nagysza-
bású munka elbeszélő része véget ér. Ugyanebben a füzet-
ben a nevezetesebb hadiesemények soroltatnak fel, majd 
az életrajzi-lexikon kezdődik. A füzet képei a következők: 
Kossuth sírja a kerepesi-úti temetőben. A budapesti hon 
védmenedékház, Agg honvéd, Agg honvédek Kossuth 
sírjánál. A munka megrendelhető Lampel Róbert (Wodia-
ner F. és fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedésében. 
Budapest, Andrássy-út 21. sz. 

E G Y H Á Z . 

Protestáns Esték Pozsonyban. A pozsonyi á. h. 
evangélikus theologiai akadémia tanárai ismét felolvasó 
cyclust rendeznek az advent folyamán »Protestáns esték« 
cím alatt. Az első estét november 27-én tartották nagy 
és díszes közönség jelenlétében, mely alkalommal Hörk 
József theologiai professzor olvasott fel Petőfi költészetének 
vallásos világnézetéről. Az érdekes felolvasást nagy tet-
széssel fogadta a közönség, mely itt is, mint mindenütt, 
a hol ilyen célból összegyűjtötték, szívesen foglalkozik val-
lásos tárgyakkal a templomon küül is. A beállott hosszú 
téli estéken bölcs dolgot művelnek a gyülekezetek pász-
torai, tanítói és elöljárói, ha összegyűjtik a híveket s a 
vallási, erkölcsi, egyházi és egyházpolitikai kérdésekben 
eszméltetik, tájékoztatják és irányozzák őket. A zuglapok 
és a ponyvairodalom hitromboló és erkölcslazító hatásá-
nak ellensúlyozása is, de meg a hitélet erősítésének és 
nemesítésének nagy érdeke is megköveteli a mai nehéz 
időben ezt a nemes és áldásos munkát, ezt a társadalmi 
lelkipásztorkodást, mely nemcsak a jelen erkölcsi erőit 
fejleszti, hanem a jövőnek is biztos alapot vet, kivált ha 
Krisztusi fundamentumon épít. 

A szektáskodás ellenszeréről. Biberauer Tivadar 
ez a kiváló buzgóságú tanácsosa a pesti-német ref. egy-
háznak a Mustármag Naptárban a következőket írja: 
»Az új törvények által biztosított nagyobb vallási szabad-
ság keveset használ, ha az egyház nem lobogtatja teljes 

erejéből az evangéliumnak a fáklyáját, ha megszűnt só 
lenni, azaz ha, annyira erőt vesz rajta a közöny és tét-
lenség, hogy a nemzet gondolkozását és felfogását irá-
nyítani képtelen. Erkölcsi hanyatlásnak kell ebből követ-
kezni, a mit aztán a római egyház igen ügyesen fel tud 
használni. De még nagyobb veszedelem rejlik az egyház 
kebelén belől észlelhető hanyatlásban, mely hitetlenségben, 
az evangélium üdvös tanainak elhagyásában s tömeges 
kilépésekben nyilvánul. Mivel az új törvény az ilyen 
kilépéseknek s különböző szektákhoz való átállásoknak 
kedvez, sok gyülekezet hamarosan a lét vagy nem lét 
kérdése elé kerülhet, ha csak hitét és életét alaposan meg 
nem javítja. A baptisták és nazarénusok apostolai, kikhez 
újabban methodisták is járulnak, bejárják az országot, s 
prédikálják a Krisztust. Különösen hangoztatván a keresz-
tyén tan magvát, t. i. az újjászületést. Természetes tehát, 
hogy első sorban a komoly, az igazságot szomjúhozó, de 
eddig kielégítésre nem talált lelkek, azután pedig az olya-
nok követik őket leghamarabb, a kik saját egyházukban 
csak a test munkáját látják, nem a hit által megújított 
életet. Ezek aztán az evangéliumi igazságokkal elfogadják 
a szekták tévtanait is. A szekták ellen való küzdelemben 
csak egy fegyveiünk lehet, a tiszta evangélium prédikálása 
alkalmas és alkalmatlan időben és az Isten lelke által 
való élet. Ha valamely gyülekezetben a hívőknek csak egy 
kis csoportja van is, és a lelkész a 2. Kor. I. 24. szerint 
az örömüknek szolgája, ott nincs mit félni a szektás-
kodástól*. 

Egyházmegyei közgyűlés. A nógrádi ágostai hit-
vallású evangélikus egyházmegye december 1-én népes 
közgyűlést tartott Losoncon, a melyen ünnepiesen elbú-
csúzott belépő főesperesétől, Svehla Jánostól, a ki ez 
alkalommal fényes ovációk tárgya volt. A búcsúzóhoz 
Beniczky Árpád országgyűlési képviselő s az egyházmegye 
felügyelője intézétt nagy tetszéssel fogadott beszédet, a 
melyben méltatta az ünnepeltnek tizenhét éves esperesi 
működését s egyszersmind értékes, az egyházmegye mintegy 
száz világi és egyházi tagjának arcképét magában foglaló 
emlékalbumot adott át neki. Ugyan e közgyűlésen foglalták 
el székeiket ünnepiesen Wladár Miksa újonnan választott 
fő, és Hrk János alesperesek. Retöltötték egyúttal az ales-
peressé lett főjegyző állását is, melyre Biszkup Bélát, a 
jeles képzettségű ózdini lelkészt, eddigi egyházmegyei 
jegyzőt választották meg. A közgyűlés alkalmából közebéd 
volt, a melyen Török alispán, gróf Degenfeld Lajos és 
Ballik Frigyes püspök is részt vettek. 

I S K O L A . 

A középiskolai tanterv-revizión, mint a N. I. 
írja, a közoktatási tanácsban serényen folyik a munka, 
sőt a gimnázium új tanterv-javaslata, mely néhány tan-
tárgy s főleg a történelem tanításában életbevágó, lényeges 
reformot kontemplál, már készen is van. A bizottságok 
most a reáliskola tantervén dolgoznak s néhány tantárgy-



ban már itt is kész a megállapodás. Úgy beszélik, hogy 
a miniszter azért sürgeti a tanács javaslatát, mert az 
ítj tantered már a jövő tanévben el akarja rendelni. 

Magyar ref. iskolák Amerikában. Amerikába 
szakadt testvéreink között az egyháziás érzület, buzgó 
áldozatkészség örvendetes jelei gyanánt kell üdvözölnünk 
ama nemes törekvést, mely több egyház kebelében 
életre kelve, oda irányul, hogy a templomok mellett egy-
házi veteményes kertek is létesíttessenek, iskolák emeltes-
senek, melyekben a kicsiny gyermeksereg korán megtanít-
tassák az Úr félelmére, mely minden bölcseségnek kez-
dete. Valóban beigazolt tény, hogy a mely egyház elha-
nyagolja a vallásos nevelést, a mely egyház nem nevel 
magának a jövendőre nézve egyházfentartó generációt, az 
nem is számíthat hosszú ideig való fenmaradásra. Ez 
hozta létre Angliában és Amerikában az üdvösen, áldá-
sosán működő ú. n. vasárnapi iskolákat, hol lelkészek és 
ügybuzgó, tanításra alkalmas egyháztagok, ifjak és nők 
serény igyekezettel foglalkoznak a kicsinyek Krisztushoz 
vezető szent munkájában. Az amerikai magyar ref. egy-
házak jól felfogott érdekei követelik azt, hogy templomaik 
mellett virágzó bibliai iskoláik is legyenek. Erre nézve 
Kalassay Sándor, a bridgeporti egyház tevékeny lelkésze 
bocsátott ki lelkes felhívást az összes amerikai magyar-
sághoz, felhíva mindenki támogatását e fontos kulturális 
ügyben. A Ref. Church Messenger pedig — az amerikai 
egyet, angol ref. egyház legtekintélyesebb organuma — 
mult heti számában felette érdekes ismertető cikket hozott 
dr. Ruetenick, a clevelandi Calvin-seminarium igazgató-
jának tollából, a clevelandi magyar ref. egyház már régeb-
ben fennálló vasárnapi iskolájának működéséről e cím 
alatt: »Among the sons of the Puszta*. A megnyílott 
új szép és áldásos munkamezőn kitartást és előmenetelt 
kívánunk tőlünk messze levő munkatársainknak. 

EGYESÜLET. 
A M. Protestáns Irodalmi Társaság f. évi de-

cember 13 án délután 6 órakor Budapesten a ref. főgim-
názium könyvtár termében igazgató választmányi ülést 
tart. Tárgyak : Jelentés az 1897. évi kiadványokról és a 
kiadványok leltározásáról; az egyetemes református kon-
vent átiratáról az egyetemes egyházi névtár ügyében. — 
Jelentés a pénztár állapotáról és a tagdíjak befizetéséről 
— Javaslat az 1898. évi könyvkiadványokról a Mono-
gráfiák, a Koszorú és a Házi Kincstár sorozatában. — 
Előterjesztés a Bibliai Lexikon szerkesztése és kiadása 
ügyében. — Kisebb megkeresések és kérvények. — Eset-
leges indítványok. A tagok megjelenései tisztelettel kérjük. 
A kik meg nem jelenhetnek, azoknak véleményét írásban 
is szívesen veszszük. Budapest, 1897. december 7-én He-
gedűs Sándor másodelnök, Syöts Farkas titkár és a kiad-
ványok szerkesztője. 

A budapesti református ifjúsági egyesület f. 
hó 8-án tartotta ez évi közgyűlését a theol. akadémia 

nagy termében, hol ez alkalommal nagy számmal gyűltek 
össze a tagok. Szőts Farkas egyesületi alelnök rövid elő-
fohásza után Szilassy Aladár elnök tartalmas megnyitó 
beszédben mutatott rá arra, mily nagy a jelentősége annak, 
hogy a művelt ifjúság, a haza és az egyház reménye, 
a jövő záloga, evangéliumi keresztyén szellemben növe-
kedjék s a századvég erkölcsi mételyei ellen az evangé-
lium megtartó és nemesítő erőivel felvérteztessék. Majd 
rámutatva arra, hogy az egyesület most bevégződött 
munkaéve belterjes erőben, a keresztyén hit fokozásában 
mily szépen halad s figyelmébe ajánlva az ifjúságnak azt 
a keresztyén útlevelet: az ifjú útját az Úr igéje nemesíti 
meg igazán, a közgyűlést megnyitja. Utána dr. Szabó 
Aladár egyesületi titkár tett jelentést az egyesület mult 
évi működéséről érintve az egylet ellen intézett támadásokat 
is, melyeket azonban Isten segítségével diadalmasan kiál-
lott. Részletesen felsorolta az egyesület belső munkáját, 
mely az egész éven át szakadatlanul folyt heti összejöve-
teleken az ifjúság vallási, erkölcsi, tudományos eszmélte-
tésében és irányzásában nyilvánult. Utána Hamar István 
pénztárnok olvasta fel a pénztár állapotáról szóló jelen-
tést, mely szerint az egyesület vagyona 1821 frt 10 kr., 
miből 150 frt általános alapítvány, 1347 frt pedig helyi-
ség-alap. A közgyűlés a szegény ifjak segélyezésére meg-
szavazott 100 frtot, hírlapokra 40 frtot, a mértékletességi 
egyesületnek 25 frtot, a központi bizottságnak Genfbe 
50 frankot, a helyiségalaphoz csatoltatott 50 frtot. Majd 
elhatározta, hogy az ifjúsági egyesületek jövő évi nemzet-
közi gyűlésén, mely Baselben tartat ik, képviseltetni fogja 
magát, s egyesületi ellenőrnek megválasztotta dr. Tóth 
Miklós tanácsjegyzőt. Közgyűlés végeztével istentiszteletre 
sereglettek a tagok a Kálvin-téri templomba, hol zsúfolt 
közönség előtt Gergely Antal fogházi lelkész tartott remek 
prédikációt, hatalmas szónoki és vallásos erővel fejtegetve, 
hogy egyedül a hittel vértezett lélek állhat ellent a világ 
és a bűn kísértéseinek. Prédikáció előtt és után a közön-
ség a theologiai és főgimnáziumi ifjúságból szervezett 
vegyes kar énekében gyönyörködött, melyet Krausz Gusz-
táv énektanár tanított be és vezetett. Istentisztelet után 
kedélyes szeretetvendégségre gyűltek a tagok a Baldácsy-
terembe. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Szász János dabi ev. ref. lelkész, a dunamelléki 

egyházkerület számvevője, a solti egyházmegye főjegyzője 
életének 61-dik, házasságának 26-dik évében rövid beteg-
ség után tífuszban f. hó 5-én váratlanul elhunyt. Egyház-
kerülete és egyházmegyéje egyik szorgalmas tisztviselőjét, 
övéi a gondos családfőt vesztették el benne. Ő készítette 
néhány évvel ezelőtt az egyházkerület közgyűlési jegyző-
könyveihez azt a »Tárgymutató«-t, mely maga is egy 
vaskos könyv. Özvegye, két gyermeke és anyósa gyászol-
ják váratlan halálát. Temetése a község és az egyház-
megye részvétével e hó 7-én ment végbe. Béke hamvaira! 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* A templombajárás érdekében figyelemre méltó 

rendeletet adott ki Szentes város polgármestere. Az idők 
jeleit láthatjuk ebben és örömmel konstatáljuk, hogy tár-
sadalmunk elvallástalanodása ellen itt- ott már a polgári 
hatóság is sorompóba lép. Bizony az állami, törvényható-
sági s más hivatalok főnökei is követhetnék a jő példát, 
hogy alkalmazottaiknak módot és alkalmat nyújtsanak a 
templomok látogatására. Lakos szentesi polgármester ren-
detete, az »Ev. Egyház és Iskola* közlése szerint egész 
terjedelmében így hangzik: »Régi tapasztalatom, hogy a 
városi tisztikar tagjai a templomokat csak kivételesen 
látogatják, a miből azt kell következtetnem, hogy vallásos 
érzelmeik többé-kevésbbé®eltompultak, holott pedig elöljá-
rói tisztükből kifolyólag, mint mindenütt a jóban, úgy itt 
is nemes példájokkal előljárniok illenék. Utasítom a város 
tisztviselő-, segéd-, és kezelő személyzetének tagjait, hogy 
mindenki vallásának vasár- és ünnepnapjain, hitfelekeze-
tének templomát szorgalmasan látogassa és ezáltal erköl-
csi és vallásos érzületéről tanúbizonyságot tévén, ezután 
is igyekezzék a gondjaira bizott társadalom lelki világára 
jótékotiyan liatni. Megjegyezni kivánom, hogy én a vallá-
sosság alatt az áhítatos lélek tiszta és igaz vonzalmát, 
nem pedig az öntudatlan, külsőségben nyilvánuló vakbuz-
góságot értem ; ugyanazért senkinek lelkiismereti szabad-
ságára kényszert gyakorolni nem akarok, hanem igenis 
óhajtásom, hogy a vallásnak, — a kiben tudniillik ez meg-
van, — lelki szükségét érezze és azt a nyilvános isteni tisz-
teletnek őszinte kultusza által nyilvánítsa is, hogy mint 
egyébütt, úgy e téren is, a szép és lelkes cselekedetben, 
a minden szép, nemes és jó téren istápolandó közönsé-
günknek példaadója legyen, melynek viszonos ériékéül 
viszont annak tiszteletét és becsülését fogja magának 
megszerezni, nevelni és biztosítani. Felhívásom komoly-
ságának és tiszteletre valóságának tanúbizonyságául nem 
késem kijelenteni, hogy fenti kérő szavaim a jólneveltség-
hez és műveltséghez vannak intézve: igyekezetemnek 
kicsinylését vagy semmibevételét tehát az ép és egész-
séges erkölcsi felfogás lazulásának tekinteném. Mint a fen-
tiek után önként következik: a templomoknak ünnep- és 
vasárnapokon látogatása ideje alatt a hivatalos tevékeny-
ség szünetel. Felhívásomat tiszttársaimnak, tisztikarom 
szeretett tagjainak kegyes indulatába ajánlom. Miről a 
város tisztikarának kezelő és segédszemélyzetének vala-
mennyi tagját végzéssel értesítem. Szentes, 1898. októ-
ber 29. Lakos, polgármestere 

* A magyar hírlapirodalom. Idősb. Szinnyei 
József a Magyar Könyvszemlében összeállította a magyar 
ujságirodalom 1897-diki állapotát. Politikai napilap volt 
1897 elején 46, 1896-ban 41, az idén tehát ettől több. 
Politikai hetilap volt 1897 elején 64, 1896-ban 59, több 
öttel. Vegyes tartalmú képes hetilap 1897-ben 12, 1896-ban 
8, több 4 el. Egyházi és iskolai lap 1897-ben 49, 
1896-ban 42, több héttel. A prot. egyházi lapok között 
a folyó évben keletkezett a »Szövétnek* Budapesten 
S Z Í V Ó S Béla, s a »Magyar Egyház* Csurgón Begedi Lajos 
szerkesztésében. A 47 egyházi és iskolai lap közül a 
protestantizmus szolgálatában áll a fővárosban 8, a 
vidéken 10, összesen 18 lap és folyóirat. Szépirodalmi és 
vegyes tartalmú lap 1897-ben 16, 1896-ban 19, ez hát 
hárommal kevesebb. Humorisztikus lap 1897-ben 11, 

1896-ban 9, több kettővel. Szaklap 1897-ben 212, 1896-ban 
192, több huszszal. Nem politikai vidéki lap 1897-ben 181, 
1896-ban 149, több harminckettővel. Hirdetési lap 1897-ben 
11, 1896-ban 10, több egygyel. Folyóirat 1897-ben 290, 
1896-ban 235, több ötvenöttel. Vegyes melléklap 1897-ben 
45, 1896-ban 37, több nyolccal. Összesen volt 1897 ele-
jén 937 lap, 1896-ban 801, az idén tehát 136 lappal 
több jelenik meg, mint a mult. évben. 

* Magyar vendégek Amerikában. Clevelandból 
írják Lapunknak. Kedves vendegei voltak az amerikai 
magyar ref. egyházaknak dr. Hegedűs Lóránt és Sándor 
urakban (Hegedűs Sándor fiaiban), a kik a külügyminisz-
térium ajánló levelével ellátva a kormány megbízásából 
négy hónapra terjedő amerikai körutat tesznek, tanulmá-
nyozva a kivándorlási viszonyokat s az amerikai magyar-
ság társadalmi helyzetét. Ütjok folyamán mindenütt meg-
tekintették a magyar ref. egyházakat és templomokat, 
melyeknek hivő közönségük részéről nagy tisztelettel és 
szives szeretettel fogadtattak, lgv Clevelandban is, hol 
három napot időztek, valamint Trentmban is, a mely 
egyház hívei épen az új lelkész beiktatásának örömteljes 
ünnepére készültek. Clevelandból tovább utaztak a kiváló 
vendégek Chicagóba, hol 10 napot szándékoznak tölteni, 
majd onnan Denver, Colorado, San-Francisko városokba 
látogatnak el, hogy mint méhek, a gyűjtött gazdag tapasz-
talatok kincseivel megrakodva, térjenek vissza hazánkba 
s szerzett ismereteiket a nemzeti közjó és az egyház 
javára értékesísék. Az Úr karja vezérelje és oltalmazza 
egyházunk e két derék tanulni vágyó fiát sok veszélyek-
kel teljes út jókban! 

Pályázati hirdetés orgonista-kántori 
állásra. 

A hódmezö-vásárhelyi ev. ref. egylás pályázatot 
hirdet egyik orgonista-kántori állásra, melynek díjazása: 
szabad lakás kerttel, készpénz 600 frt az egyházi pénz-
tárból évnegyedes részletekben előre fizetve; a várostól 
három öl tü/ifa, nád és szénaváltságul 22 frt 75 kr.; 
szólós énekszós halottól 50 kr., imás vagy tanításostól 
1 forint. 

Kötelességei: a templom és temetési szolgálatok tel-
jesítése; ha valamikor az egyház kívánná, köteles lesz 
külön díj nélkül a temető-kántust tanítani és vezetni, mi-
dőn az ily temetés után külön 8 forint tiszteletdíjat fog 
kapni. Magán mű-éneklés a temetéseken nem engedte-
tik meg. 

Pályázhatnak olyan ev. ref. vallásúak, kiknek tanítói 
oklevelük vagy érettségi bizonyítványuk van, s képesített-
ségüket, egészségöket, eddigi szolgálatukat, had'kölelezett-
ségöket igazoló és születési okirataikat 1898. január 9-éig 
alólírotthoz nyújtsák be. 

A verseny-próbára meghívottaknak a II. oszt. vasúti 
dijat megtéríti az egyház. 

Megválasztott, ha körülményei engedik, azonnal, de 
legkésőbb március 1-én állását elfoglalni tartozik. 

H.-M.-Vásárhelyen, 1897. dec. 7-én. 
Szeremlei Sámuel, 

1—2 lelkész-elnök. 

HORNYÁNBZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig: 
IX. kerillet, JSrleelútra 3. szám, hová a kcziralok 

cimzendök. 
Klndó-hivatal : 

Hornyánszki/ Viktor kiin yrkereskedése (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 . 

Kiadja : 
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 : 0 frt. 

JSr/yes szám ára 20 kr. 

Felhívás előfizetésre. 
Meghirdetjük az előfizetést az 1898-clik évre, 

Lapunk 41 -ik évfolyamára. A régi vezérnyomon, 
a régi programm alapján. 

Programmunk: az egyház belső és külső épí-
tése, Jézus Krisztus evangéliuma alapj an, a refor-
máció alapelvei szerint. Mert más fundamentumot 
senki sem vethet ezen kívül. 

Az egyház a Jézus Krisztus evangéliumára, 
tehát isteni erőre épült szervezet. Az evangé-
liumi hit és élet az éltető lelke ; a templom, az 
iskola s a többi egyházi intézmények a teste. 
Ha belső ereje meglankad vagy épen meg-
fogyatkozik: elsorvad a teste, összezsugorodik a 
külső szervezete is. A hit elszegényedését az 
egyház anyagi elszegényedése követi. Ezért a 
mily bizonyos, hogy hiterő alapította s az javí-
totta meg, ép oly kétségtelen, hogy hiterő tartja 
fenn és az erősíti meg az anyaszentegyházat. Ez 
az »egy szükséges dolog«, a többi mind ezután 
és ebből következik. Mint Krisztus mondá : Ke-
ressétek először Istenországát s azután mindenek 
megadatnak néktek. 

Ezért az evangéliumból való megerősödésért 
imádkozzunk mindnyájan és dolgozzunk mind-
nyájan, kik az Úr szőlőjébe állíttattunk; ezt kér-
jük, sürgetjük, munkáljuk mi az egyházi sajtóban. 
Mert régi mulaszsások s megnehezült életviszo-
nyok miatt erősen ránk szakadtak az egyházi 
bajok. Mint oldott kéve, pusztulunk, veszünk. 
Gyökeres anyagi erősítésre, de még nagyobb 
erkölcsi megerősödésre van égető szükségünk. 

Mert a megerősödött hit biztosan megerő-
síti az egyház külső intézményeit is. Hol valódi 
hit virágzik: ott megnépesül a templom, ismét 
szentkönyvvé válik a biblia, az iskola újból vete-
ményes kert je lesz az egyháznak, keresztyén sze-
retet és erkölcsi tisztaság tűzhelye lesz a család, 
valláserkölcsi ízt nyer az irodalom, a tudo-

mány Istennel s nem Isten nélkül halad, a mű-
vészet nem tolja félre az ethikai célokat, poli 
ti kát ós közéletet erkölcsi erők hatnak át. S még 
inkább föllendül az egyházi élet. Erőre kap az 
egyházi irodalom ; fölvirágzik a belső ós külső 
misszió; virágzásnak indul az egyházi buzgóság és 
áldozatkészség; erkölcsi erővé izmosul az egyház-
társadalmi és egyesületi tevékenység; tiszteltté, ke-
resetté lesz az egyházi szolgálat; szeretet ós tisz-
telet hajléka a parokhia; a belső emberek külső 
helyzetének javításán készséggel fáradozik és 
lelkesen áldoz a hithű ós egyházszerető gyüle-
kezet. Es megfordítva: a hol erőtelen, lágymeleg 
a hit, vagy épen hitközöny ós hitetlenség ural-
kodik: ott nem törődömség vagy egyenes egyház-
gyülölet üt tanyát; hitéért nem áldoz, egyházától 
az adót, papjától tanítójától a fizetést megvonni 
igyekszik, házasságában, családjában, gyermeke 
neveltetésében hitét megrövidíteni, sőt személyi 
villongásból egyházát elhagyni, hitét megtagadni 
is kész ós képes a hitközönyös vagy hitetlen 
házasfél. 

E történeti és tapasztalati tényekben nagy 
tanulság és fontos intelem rejlik. Az élő hit er-
kölcsi erőit nem pótolhatja semmi anyagi erő 
és földi hatalom, s az egyház külső tatarozgatása 
belső megújhodás nélkül nem vezet gyökeres 
javulásra. Egyéni hiterönk növekedéseért imádkoz-
zunk és dolgozzunk, ha boldogulni akarunk. — 
Adóreformok, állami segítség, alkotmányi ós 
anyagi újjászervezés: ezek mind csak akkor 
következhetnek be és vezethetnek kivánt si-
kerre, ha és a mennyiben mindezeket meg-
előzi vagy velők karöltve halad a hitbeli belső 
megerősödés ós megújulás. Csak e lelki átala-
kulás mellett remélhető, hogy egyházunk külső 
dolgaiban is gyökeres javulás áll be. 

De ezzel aztán bizton remélhető. Az idők 
jelei határozottan erre mutatnak. Egész nem-
zetünk s közelebbről egész egyházi társadal-
munk nagy forrongásban van. Az ethikai erők 



harcolnak az anyagiakkal, s az előbbiek kezdik 
érvényesíteni elnyomott jogaikat. A bálványok-
hoz fordult lelkek kezdenek Istenhez visszatérni. 
Az elhagyatott oltárok kezdenek népesülni. A 
köziélek, eltelve a korszellem vaskos realismu-
sától, eszményiség után áhítozik. A hitetlenség 
ismét megmutatta, hogy nem építő, nem meg-
tartó, csak bomlasztó erő. A század embere el-
fáradt az Isten nélkül s pihenni, örülni vágyik 
az Űr adta lelki békességben. 

Azért résen legyünk s legyen bátorságunk 
az Úrhoz hívogatni a megfáradt, a megterhelt 
lelkeket. Hirdessük hittel mind az Isten-kereső, 
mind az Isten-megvető lelkeknek a megváltó 
evangéliumot. Kleszszük lángra az oltárok ham-
vadó tüzeit. Vonjuk magunkhoz hitteljes mun-
kára a presbytert, a tanítót, s a gyülekezet többi 
hitbuzgó tagjait. Akkor ne féljünk az egyházi 
bajoktól s a néhol már mutatkozó egyházi vál-
ságtól. Akkor meglátjuk, hogy ól az Úr és az 
ő hatalmas kar ja megsegíti a benne bízókat; 
hogy a kik az Úrban bíznak, meg nem szégye-
nülnek, sőt inkább »azoknak erejök megújul és 
szárnyaikkal magasra repülnek, futnak és nem 
fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg«. Ne 
feledjük, hogy a hitetlenség csak erős hittel, s az 
erkölcsi sorvadás csak ép erős erkölcsiséggel győz-
hető le. 

Ily szellemben folytatandó irodalmi mun-
kásságunkhoz bizalommal kérjük egész protes-
táns közönségünk, különösen a lelkészi ós gond-
noki kar szellemi és anyagi támogatását. De a 
müveit világi elemet általában is kérjük buzgó 
érdeklődésre ós áldozatkész támogatásra. Egy-
háztestületi, társadalmi és irodalmi téren jöjje-
nek támogatására a papság megsokasodott és 
megnehezült egyházépítő munkásságának. Egy-
házjogi állásuk kötelezi, s közegyházunk válsá-
gos helyzete sürgeti őket fokozottabb egyházi 
tevékenységre. 

Részünkről minden áldozatot" meghozunk, 
hogy lapunkat minél magasabb színvonalon tart-
hassuk. Szerkesztőségünket új erőkkel frissítjük 
föl. Jövő januáron kezdve főmunkatársul Hamar 
István budapesti theologiai tanár társunkat vol-
tunk szerencsések megnyerni ; kívüle még 
formátusa, továbbá Gergely Antal fogházi lelkész 
és Keresztesi Samu budapesti hitoktató léptek 
be a szerkesztőségbe. 

A Lap előfizetési ára egész évre 9 frt, fél 
évre 4 frt 50 kr., csekélyebb fizetésű, neveze-
tesen Ill-ad ós IY-ed osztályú egyházak lelkészei 
egész évre 6, félévre 3 frtórt kapják a lapot. 
• i . . 

Szőts Farkas, 
felelős szerkesztő. 

Vándor egyházi értekezletek, mint a 
belmisszió eszközei, 

»Nem úgy van már, mint volt régen«. Ma 
a szabadság védő szárnyai alatt hódíthatna, a 
békesség áldásait élvezve virulhatna egyházunk; 
régen az üldözés és háborgattatás dacára dicse-
kedhettek eleink nemcsak az evangéliumi tiszta 
igazság, hanem a tiszta élet terjedésével is. Akkor 
mindenki érezte az üldözés súlyát, a közös sors 
testvérekké tette az embereket, az üldözött, a 
szenvedő anya, az egyház, sorsában osztozott a 
gyermek s a maga baját felejtve, az egyháznak 
buzgó támogatásában vigasztalást s vigasságot 
talált, a szivekből bő forrásokban buzgott az 
áldozatkészség, a mely nem megholt állat, ha-
nem cselekvő élő hit vala. Ma az érdeklődés a 
törvényszabta gyűléseken nyilvánul, az egyház 
külső ügyeit-bajait öleli fel s legtöbbnyire a gyű-
lésterem négy fala által határolt szűk körre szo-
rul; a felekezetnélküliek hódítása, a vegyeshá-
zasságok révén pusztító veszteség csak egyszerű 
stoláris kérdés; a belső bajok gyógyítása, a 
belső élet építése a lelkipásztorok érdeke és 
tiszte csupán. 

Az elaludt érdeklődésnek felébresztése a 
közöny által fojtogatott, a halálra vált fiaknak 
felköltóse a legközelebbi cél ós feladat. A feléb-
redt ember világosan lát, s látni fogja, hogy itt 
nem a stoláris veszteség a baj, ez egy nagyobb 
emésztő bajnak csak okozata; érezni fogja, hogy 
a régi üldözésnek nem volt annyi pusztító fegy-
vere, m i n t a mai közönyösségnek; bölcs tanácsra, 
önzetlen munkára, szives áldozatkészségre, jó 
kedvű adakozásra soha sem volt nagyobb szük-
ség, mint napjainkban. Tudhat ja mindenki — 
mert nincs oly elrejtett hely szóles Magyaror-
szágon, a hol látni ne lehetne, a hol a tapasz-
talas ne adna bizonyságot arról, hogy a keresz-
tyónellenes irány a napi sajtó és szépirodalom 
közvetítésével, mint bőséges csatornákon miként 
ömlik a lelkekbe; az evangéliumot káromló szo-
ciálizmus ós kommunizmus tana mézes madzag-
gal csalogatja a gyengéket az ígéret földjére s 
viszi az ábrándok, az erkölcsi és anyagi romlás 
birodalmába és pedig nemcsak úgy helylyel-köz-
zel, hanem előre elkészített, kieszelt módok sze-
rint, a nyomtatott betű és az élőszó erejét, ha-
talmát használva az ország minden vidékein; a 
hegyes nyelvű rágalom is suttog, hangosan is 
kiabál: a pápista sajtó a társadalmi ós állami 
életet fenyegető bajokért a protestáns egyháza-
kat vádolja. 

A mérget is meg lehet szokni, a rágalmat 
is megszoktuk; a természetet meg nem változ-
tathatjuk s megöröködött vonás az már az autó-



nomia, szabadság — igaz nevén nevezve a gyer-
meket — ellenőrzés nélkül való szabad duskál-
kodás után vágyódó gazclag nénikével, a római 
pápával házasságra lépett egyház természetében, 
hogy elfelejt a maga háza előtt söpörgetni. 
Calumniare audacter, semper aliquid haeret — 
ez igaz, hogy példaszó, elv is lehet, de nem fér-
fiaknak való elv; ezt az elvet, ezt a jelszót a 
pápista sajtó lobogójáról le nem törölhetjük, mert 
az idők folyamán belette magát abba s a csalha-
tatlan családfő is meglobogtatta ezt a zászlót, a 
protestánsok ellen szitva a keresztyén katholi-
kus gyűlöletet. 

Sok hát a baj. De a régi bősz ellenségnél s a 
moclern, Isten nélkül való boldogságra törekvésnél 
sokkal nagyol) rombolást vihet véghez egyházunk 
épületén a közönyösség, a mely a bajokért a 
lelkipásztorokat okolja csupán, nemcsak, hanem 
talán azt is hiszi, hogy a szegény papok nyo-
masztó helyzetükben maguk festették a képet 
se tétre. 

S ha ez így van, ha sikerült a diagnózist 
a közönyösségben megállapítani, akkor legelső 
és legfontosabb kötelességünk, hogy egyházunk 
ügyeit közérdekű kérdéssé téve, a külső és belső 
ellenség ellen egy oly céltudatos magyar kálvi-
nista szövetséget szervezzünk, a mely az egész 
országban védője legyen az igazságnak, terjesz-
tője a józan, evangéliumi keresztyónsógnek, épí-
tője az egyháznak, pólclánykópe a jóra törekvő 
munkának. 

Nem kell ijedten tiltakozniok azoknak, a 
kiknek elve, hogy non multa, sed multum, mert 
én sem akarok a sokféle belmissziói eszközök 
mellé egy újat ajánlani, a mely talán, mint va-
lami lelki élet-elixir, csudás és általános hatású; 
a munkálkodásnak arra a módjára óhajtom fel-
hívni a figyelmet, a mely sokfelé régóta gyakor-
latban van s a melylyel sok jó eredményt ér-
hetni el. 

E lap egyik közelebbi számában érintettem 
már röviden, hogy a megyei, köri, egyházi érte-
kezletektől sok üdvös, hasznos dolgot várhatunk. 
Most is csak ezt mondhatom, mert az érintke-
zésnek, a gondolatok vitájának, az elvek harcá-
nak kiszámíthatatlan jó hatása van az egyesre 
épen úgy, mint a társaságra, s reánk nézve nem 
lehet nemesebb érintkezés, kívánatosabb harc s 
üdvösségesebb vita, mint a melyben a versen-
gők egymás hitét erősíteni igyekeznek; a mi 
társaságunk, magyar reformált egyházunk tagjai 
oly érintkezés után óhajtozzanak, a melynek nem 
banalis diskurzus, nem valami általánosságban 
szótfolyó kegyessógi, pápistásan szólva, lelki gya-
korlat, hanem mint az eddig működő egyházi 
értekezletekről hallottuk ós tapasztaltuk, a magyar 
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kálvinista egyházhoz való hűséges ragaszkodás 
és buzgó szeretet élesztőse a célja. 

Sok körültekintéssel és bölcseséggel meg-
állapított csatatervre van szükség, mert a külső 
ellenség száma légió; a belső bajok s a gyógyí-
tás okos módjának ismerete elengedhetetlen, 
mert a kuruzslás és ráolvasás meg is boszul-
hatja magát. S ezek után csak egyet kérdezek: 
megvan-e minden protestáns lelkésznek hatá-
rozott, kiforrott véleménye a legidőszerűbb egy-
házi kérdésekről? S ha igen, van-e alkalma arra , 
hogy e határozott véleményt másokkal is közölje? 
A gondolatok kicserélése, személyes érintkezés 
egyházi lap olvasás nélkül alig képződhetik s 
ter jedhet ily erős meggyőződés, nem alakulhat 
szilárd alapon álló protestáns közvélemény. Az 
elzárkózottság — mert hiszen nyilván tudja min-
denki, hogy sok parochián még az egyházi lapok 
is zárt ajtóra találnak — az elszigeteltség az 
oka, hogy az ember csak a maga baját ismeri, 
azt tart ja legnagyobbnak ós leginkább megérett-
nek a gyógyításra. Hogy csak egy dologról, a 
lelkószfizetós kérdéséről szóljak. Az úgynevezett 
gazdag pap alig vet ügyet a szegény szolgatárs 
helyzetére, a szegény pap is elfeledte a kápláni 
élet nyomorúságait . . . cliskántban folyik a ke-
serv-ének árja: az egyik — a mint Erdélyből 
halljuk — ijesztően kemény skálában szól a 
szegény lelkész helyzetéről s egy lassú, vékony 
szó a nyár folyamán e lapok hasábjain lágy, 
moll zengéssel a káplánfizetós kérdéséről zengett 
Ígéretet. A tagoknak betegségével szenved az 
egész test; a szegény lelkész helyzetének javí-
tása, a kápláni állapot rendezése nem X. Y. 
nyomorgó lelkésznek s nem X. Y. csak a remény-
séggel táplálkozó káplánnak, hanem az egyház-
nak érdeke, mert a testnek tagjai ők. De az 
egyházi adó súlya miatt roskadozó baranyai, vagy 
más vidéken élő testvéreink, az egyháztól elcsá-
bíttatás veszedelmének, a felekezetnélkülisóg ós 
sokféle más baj csábító kísértésének kitett atyánk-
fiai is tagjai a testnek. Jaj, ha ezeket a közöny 
szele éri. Ezért szükséges, hogy felébredjen az 
érdeklődés nemcsak az úgynevezett világiakban 
pedig, hanem az Úr oltára körül forgolódókban 
is. Ezért szükségesek az egyházi értekezletek, 
mert ezeken az elméleti ós gyakorlati téren egy-
aránt jártasok tudása, tapasztalása utat jelöl, az 
elveket megpróbálj a, a módokat megbeszéli s 
akkor a munkásság határozott irányt nyer, egyön-
tetűvé, sőt egyetemessé válhatik. Egyesek misz-
szonáriuskodása — bár dicséretes és jobb a 
semminél, csak kísérletezés számba mehet; a 
nagy ós üdvös munka, a belmissziói tevékeny-
ségnek az egész vonalon megindulása, csak a 
jövő zenéje, ha egy-egy embernek, hogy úgy mond-
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jam, privata diligentiájára bizatik; azután meg 
egyes ember magára hagyatva, nagy lelki erő, 
erős elhatározás nélkül könnyen el is téved, el 
is fárad a küzdelmes úton; társaságban kelleme-
sebb is, biztosabb is a haladás s a gyengének 
sem oly fárasztó az út. 

Nem azt akarom mondani, hogy minden 
mást félre téve, kizárólag csak az egyházi érte-
kezletek tartásához fűzzünk minden jó remény-
séget s azt tar tsuk a haladás egyetlen feltóte-
lének, — nem. Hanem, ha jót tehet, vegyük 
gyakorlatba s a nagyobb egyházmegyéket körökre 
osztva, tar tsunk évenként többször és pedig a 
vándorgyűlések módjára értekezletet. A vándor-
gyűlések módjára — s erre kiválóan súlyt fek-
tetek, mert ettől a gyülekezeti élet felélénkülése 
is csalódás nélkül bizvást várható. Nem is té-
vedek, nem is ábrándozom, ha a gyülekezeti 
élet felélénküléséről beszélek, mert tudom azt, 
hogy a legnagyobb vonzó ereje a példának van. 
Krisztus hiába beszólt volna a szeretetről oly 
szépen, a hogyan soha ember nem szólt, ha a 
szeretetet életében is meg nem mutatja ; mi, a mi 
Urunknak, Jézusunknak szolgái, hiába prédikálunk 
még oly szépen is, az egyház ügyei iránti sze-
retetet, érdeklődést óhajtva felkölteni, ha nem 
igyekszünk póldaadásunkkal tüköréi lenni hall-
gatóinknak. A példa a leghódítóbb erő. Ha időn-
kónt a lelkészeknek egy testülete megjelenik 
valamelyik gyülekezetben, beszél, tanácskozik ko-
molyan, a gyülekezet tagjait is érdeklő fontos 
kérdésekről, a mennyei atyának dolgaiban fog-
lalatoskodik; világosság támad, a nép megismeri 
hivatott vezetőit, lát, hall és ért ; látj a a példa-
adók érdeklődését, hallja az igazság szavát és 
megérti, hogy mi légyen kötelessége. Ki tudná 
kiszámítani ennek üdvös hatását? A vakvezetők-
nek szava, nevezzék a vakvezetőt akár pápista, 
akár nazarénus papnak, vagy szociálista vezér-
nek, erejét veszti, mert a hol az evangélium a 
talaj, ott a tagadás szellemének nincs holott 
megvesse az ő lábát, a hol élő kövekből áll a 
vár, ott hiába viaskodik az élet ellensége, a hol 
a bölcsesóg trónol, ott nem diktálhat a tudat-
lanság, a hol Isten visel gondot, ott a lopók 
kedvére titkos, zavaros éjszaka nem borul a 
lelkekre, a hol igazság a fegyver, ott a fekete 
sereg csalafintasága kicsorbul, nem ölhet. Ki 
tudná kiszámítani a gyülekezetek körében tar-
tott egyházi értekezletek üdvös hatását? Iszap 
után mintha tiszta forrásvízben fürödnék, fojtó, 
mocsárgőzös levegő után, mintha derült, nap-
fényes, éltető levegőt szívna a tétovázó, vagy 
megtévedt lélek, úgy újul meg az ő mennyei 
atyjának dolgait hallva. A gyülekezeti élet fel-
élénkülésének külső jelei sem maradnak el. 

Ünnepre készülve, a környék lelkipásztorait, 
kedves vendéget várva, tiszta templommal ós 
iskolával is kedveskedik a gyülekezet szivesen 
látott vendégének. 

De nemcsak a gyülekezetre, hanem a lelki-
pásztorokra is jó hatás, üdvös eredmény vár-
ható az egymással és a gyülekezettel való érint-
kezésből, mert egyfelől a nép megismeri pász-
torait, tudni fogja, hogy kik lehetnek igaz ve-
zérei, a kikben bízhatik s megerősödik a nyáj-
nak pásztorához való ragaszkodása; másfelől 
pedig a holtig tanuló jó pap az értekezletek 
vitáin tisztultabb felfogást nyer a közérdekű, a 
tudományos és társadalmi kérdésekről, ösztönt 
az önképzésre s mivel a hány ház, annyi szokás, 
minden gyülekezetből vihet a jó szokások közül 
valamit a magáéba. 

A bajor egyház belélete köréből olvastam 
a Prot, Szemle ez idei 7-ik számából, hogy a 
lelkészek öt évenként két prédikációt kötelesek 
benyújtani az egyházi főtanácsnak. Ez intézke-
dés célja a papok theologiai álláspontjának ós 
annak ellenőrzésére, hogy az igehirdetők miké 
pen teljesítik legfőbb kötelességüket, Nem azért 
hozom fel ezt, mintha követésre méltónak aján-
lanám e bajor pólclát; de legalább az önképzés 
okából kívánatos volna, hogy az értekezlet meg-
nyitása előtt az istentisztelet végzése, a prédi-
kálás sor szerint tiszte legyen minden lelkész-
nek. Mert arról talán felesleges is beszólni, hogy 
a lelkipásztorok összejövetelekor a nyilvános, 
ünnepélyes istentisztelet és pedig az e célra 
szentelt helyen, a templomban, annyira elenged-
hetetlen, hogy egy pillanatra is kérdésessé nem 
válhatik. Nem érv gyanánt hozom fel — bár 
erre is alkalmas volna — hanem csak mint 
drága emlékemmel dicsekszem azzal, hogy az 
1891-iki zsinati isteni tiszteleten jelen lehettem. 
S milyen hatással volt az reám s azt hiszem 
mindenkire nézve, a ki ott volt? Nem szólva 
arról a szép evangéliumi lélekben gazdag beszéd-
ről, a melyet hallottam, maga az, a mit csak lát-
tam, az a felséges kép elég volt arra, hogy egész 
életemre felejthetetlen, kitörölhetetlen benyomást 
hagyjon lelkemben. Együtt voltak a bölcs 
atyák, világiak és egyháziak, ünneplő köntösben, 
a lelkipásztorok palásttal. Szemem, lelkem gyö-
nyörködött s csak úgy repesett a szivem az 
örömtől; hálát adtam az Istennek, hogy kegyel-
méből kálvinistának praedestinált. Szomszédaim-
nak arcán is az örömet láttam ülni, szemé-
ben a büszke, boldog . kálvinistaság öntudatát 
ragyogni. Oh, ha ezt olyan kálvinista ember is 
látta, a ki lelkében tétovázott, hogy kálvinista 
maradjon-e vagy pápistává, nazarénussá legyen, 
hiszem, hogy vége szakadt lelkében a tétovázás-



nak. Ezért is mondom, hogy az ünnepélyes 
istentisztelet az Ur szolgáinak tanácskozásakor 
feltétlenül szükséges. 

Az ev. szövetség tiszteletre méltó munkásai 
i ránt nagyrabecsülésemet fejezve ki, azt kér-
dezem tőlük s mindenkitől, a ki haj landó a 
munkára , hogy paragra fusokba szedett szövet-
ségi alapszabályok készítése s azoknak ajánlása 
helyett, nem célravezetőbb-e vándor egyházi érte-
kezletek tar tásával ébreszteni fel a magyar kál-
vinistaságban az egyház ügyei iránt való érdek-
lődést, mer t így a munka egyetemessé válhatik, 
e redményesebbé lehet s az üdvös ha tás átalá-
nosabb. 

Egy ér te lemmel ós akara t ta l valósítsuk meg 
azért a vándorgyűlések eszméjét minden egyház-
megyében, hogy legyen az ébredós ál talános ; a 
közöny dermesztő szele által okozott sorvadás 
nem helyi é rdekű baj ; az élet feltótelének, a 
melegségnek, a szeretetnek és érdeklődésnek 
gyógyító ere jére mindenüt t szükség van. 

Egy szívvel-lélekkel kér jük a vándor egy-
házi ér tekezletekre , magasztos céljuk felé haladó 
vándor lásukban az Isten áldását. 

Református. 

Veszedelmes tanok. 
A »Budapesti Szemlének«, ez elsőrendű tudományos 

folyóiratnak, legutóbbi öt füzetében egy nagyszabású tanul-
mány jelent meg a róm. katholikusok autonómiájáról. A 
szerző, Forster Gyula nagy tudással és éles kritikával igen 
világos irályt párosít, ennélfogva értekezése valósággal 
nyereség indalmunkra nézve; mert a most napirenden 
levő nagy kérdést oly széles keretben és oly részletesség-
gel tárgyalja, a milyennel e kérdésre nézve eddig még 
nem találkoztunk. 

Egyátalában nincs szándékomban Forsternek magára 
a katholikus autonomiára vonatkozó történeti, jogi és 
bírálati fejtegetéseit és nézeteit szóvá tenni; sőt ez a fel-
szólalásom egészen el is maradt volna, ha szerző tanul-
mányának befejező soraiban, felvett tárgyához nem is 
feltétlen szükségességgel tartozó más nagy kérdésre ki 
nem terjeszkedik s ide vonatkozólag oly tanokat nem 
hirdet, melyeket részben téveseknek, ama nagy tekintélyű 
folyóiratban pedig egyenesen veszedelmeseknek tartok. 

Értsük meg jól a dolgot. Ha Forster záró fejtege-
tései nem a független tudományosság szolgálatában álló 
»Budapesti Szemlében*, hanem egy felekezeti színezetű, 
tehát felekezeti érdeket szolgáló folyóiratban jelennek meg, 
az alább ismertetendő nézeteket és tanokat egészen ter-
mészeteseknek tartom s ellenök egyátalában fel nem szó-
lalok ; viszont azonban nem hagyhatom megjegyzés nélkül 
azokat, midőn egy pártokon és felekezeteken kívül álló, 
tisztán tudományos folyóiratban hirdettetnek. 

De lássuk immár Forster cikkének szóbanforgó 
részletét. 

»Kétségtelenül igen nagy vagyon az, mely valamint 
eddig, rendeltetésének megfelelőleg, katholikus célokra for-
díttatott, úgy ezentúl is a kath. autonomia természetes 
folyományaképen az új rendszer értelmében is, a katho-
likus vallás, a kath. egyház javára fog szolgálni. Érthető, 
ha az ország más vallású polgáraiban fölötlik az az előny, 
melyben a kath. vallás és kath. egyház az által részesül, 
hogy az állam ötszáz éven át nemcsak összes intézmé-
nyeiben, hanem polgáraiban is tisztán katholikus volt és 
hogy az állam még ezután is több, mint háromszáz éven 
át, intézményeiben katholikus maradt s a kath. vallás 
és egyház államvallási és államegyházi minőségét fen-
tartotta. 

»Mert az állam felekezeti jellegét megszüntette, ez 
nem indok, hogy azt a vallást, azt az egyházat, mely az 
országot a keresztyén művelődés útjára vezérelte, mely 
azt mint államot megalkotta és Európában fönmaradásá-
nak egyedüli alapját megvetette, szerzett jogaitól meg-
foszsza. A kath. egyház javai is a korona birtokjogából, 
az egyedüli forrásból, melyből a tulajdon eredt, származ-
nak épen úgy, mint Magyarország összes nemzetségeinek 
birtokai. Mindkettő egyformán a jog védelme, a tulajdon 
szentsége alatt áll. 

»Az állam levetette azt a jelleget, hogy egyetlen 
vallást gyámolítson, de az 1848 : XX. törvénycikk ugyan-
ekkor fönnön hangoztatta az állam vallásos jellegének 
szükségét, mert kimondta, hogy az állam föntartásának 
érdekeiből folyik, hogy a vallási szükségleteket az állam 
saját forrásaiból födözze. 

»A más vallásúak minden nehéz érzés nélkül tekint-
hetnek arra a vagyonra, melynek jövedelmei első sorban 
fedezik a kath. egyház szükségleteit. Az 1848: XX. tör-
vénycikk ma már nem holt betű. És ha az alkotmány 
visszaállítása után hosszú ideig az maradt, nem a katho-
likusokon, hanem épen a más felekezetűeken mult, kik e 
törvényt — alkalmazása tekintetében tényleg és tudva — 
hatályon kívül helyezték. Ma már más a helyzet és mit 
az állam, míg külön államvallással és egyházzal birt, 
megvont a többi felekezetektől, vissza fogja azt adni abban 
a javadalmazásban, melylyel művelődési intézményeiknek, 
mint az állam föntartása legbiztosabb alapjainak meg-
szilárdítását előmozdítja és elő fogja mozdítani.* * 

íme, ezek azon nézetek és tanok, melyeket én nagy 
részben téveseknek, és egy független tudományos folyó-
iratban egyenesen veszedelmeseknek tartok. 

Nem egyezik meg ugyanis szerintem a történet ada-
taival az az állítás, hogy az állam ötszáz éven át nem-
csak összes intézményeiben, hanem polgáraiban is tisztán 
katholikus volt*.. 

Hasonlóképen ellent mondanak a történeti adatok 
azon állításnak is, hogy az állam, még a reformáció kez-
dete után is, »több mint háromszáz éven át, intézményei-
ben katholikus maradt*. Legyen elég erre nézve a'protes-
táns nádorokra és zászlós urakra utalnom. 

Nagy mértékben vitatható, sőt megdönthető szerin-
tem az a felfogás is, hogy a róm. kath. egyház birtokai 
teljesen azonos jogi eredettel és természettel bírnak, mint 
Magyarország összes nemzetségeinek birtokai. 

* Budapesti Szemle. 1897. évfolyam. 252. füzet 445. és 
446. lapok. 



De legnagyobb mértékben téves, sérelmes és vesze-
delmes szerintem, az az állítás, hogy »ha az alkotmány 
visszaállítása után hosszú ideig holt betű maradt az 1848: 
XX. törvénycikk, nem a katkolikusokon, hanem épen a 
más felekezetiteken mult, kik e törvényt — alkalmazása 
tekintetében tényleg és tudva — hatályon kívül he-
lyezték*. 

Oly állítás ez, mely tudomásom szerint eddig soha 
és sehol fel nem merült, hangoztatva nem lett; oly állí-
tás, melynek épen az ellenkezője bizonyítható be bőséges 
és kétségtelen adatokkal. 

Az 1848 : XX. törvénycikkben különösen pedig ezen 
törvénycikk 3-ik §-ában kimondott elvnek az egész vona-
lon megvalósítására még a kezdeményező lépések sem tör-
téntek meg. 

Az erre vonatkozó törvényjavaslat, melynek előter-
jesztése ugyancsak az 1848: XX. törvénycikk 3-ik §-ában 
»a közelebbi törvényhozásra® igértetik, mai napig sem 
készült el, annyival kevésbbé terjesztetett elő, ennélfogva 
törvénynyé sem válhatott. Az 1868: LIII. törvénycikk 
bevezető sorai is ígérik »a vallásfelekezetek egyenjogú-
ságának törvény útján való általános szabályozását*, de 
eddig ez is csak igéret maradt. 

Tiszta lehetetlenség, hogy ne mondjam, absurdum 
tehát az az állítás, hogy az 1848 : XX. törvénycikket épen 
a nem katholikus felekezetek helyezték — alkalmazása 
tekintetében tényleg és tudva — hatályon kívül. 

Nem szólva a görögkeleti két egyházról, mely miként 
a róm. kath. egyház, szintén rendelkezik állami eredetű 
javadalmakkal és jövedelmekkel, bárha nem is oly nagy 
mértékben, mint emez, a két protestáns és az unitárius 
egyházról számtalan esetben és szakadatlan rendben bebi-
zonyítható, hogy az alkotmány visszaállításától fogva 
máig, nemcsak saját egyházi gyűléseikben, nemcsak az 
irodalom terén, de a törvényhozás mindkét házában is 
állandóan és következetesen kérték, kívánták, sőt követel-
ték az 1848: XX. törvénycikk által kimondott elvek 
teljes tökéletes megvalósítását; de fájdalom, mindeddig 
hiába! 

Mert azt ne higyje, annyival inkább ne állítsa senki, 
hogy a felekezeti közép- és népiskolák segélyezéséről, a 
prot. egyházak részére adott rendes és rendkívüli állam-
segélyről szóló eddigi törvények, illetőleg törvényjavaslatok 
már teljesen magokban foglalnák az 1848: XX. törvény-
cikknek s különösen ezen törvénycikk 3. §-ának végre-
hajtását és megvalósítását. Mindaz, a mi eddig e részben 
történt, nagyon, de nagyon csekély összegű, majdnem 
alamizsnaszerű részletíizetés abból a törvényes adósság-
ból, a mit a magyar állam, az összes bevett vallásfele-
kezetek egyházi és iskolai szükségeivel szemben az 1848: 
XX. törvénycikkben magára vállalt! Ne higyje, annyival 
inkább ne állítsa senki, — mint Forster hiszi és állítja 
— hogy az állam, csupán és egyedül művelődési intéz-
ményeinknek, vagyis iskoláinknak jelen és jövendő segé-
lyezése által, vissza fogja adni mindazt nekünk, a mit 

a múltban megvont tőlünk. Ez igen hiányos kárpótlás és 
a legnagyobb mértékben igazságtalan számvetés lenne! 

Mindazért, a mit tőlünk a múltban megvontak, el-
vettek. sőt elragadtak, teljes kárpótlást a jövőben nem 
nyerhetünk, nem nyerünk, de nem is kívánunk. A magyar 
állam soha sem lesz olyan helyzetben, hogy a nem róm. 
katholikus egyházaknak, különösen pedig a két protestáns 
egyháznak, a múltért teljes anyagi kárpótlást nyújthasson. 

Ezt bizonyára nem kívánja, sőt nem is reméli senki 
közülünk, de azt igenis kívánjuk, sőt a legnagyobb és 
legszentebb jogon követeljük, hogy az a kötelezettség, a 
mit a magyar állam az 1848: XX. törvénycikkben ma-
gára vállalt, ha nem is egyszerre, de fokozatosan az egész 
vonalon, úgy az egyházi, mint az iskolai szükségeket 
illetőleg beváltassék és teljesíttessék. Ennélfogva a legtelje-
sebb joggal kívánhatjuk azt is, hogy csupán iskoláinknak 
állami segélyezése ne legyen olyan hamis világításban 
feltüntetve, mintha az már teljes kárpótlást nyújtana mind-
azért, a mit az állam tőlünk több mint három századon 
keresztül megvont; hogy ne szóljak arról, a mi mint 
tényleges birtokunk, erőszakkal elvétetett tőlünk. 

Végezetre csak annyit kívánok még megjegyezni — 
a mire azt hiszem, a sorok között Forster is vonatko-
zással van — hogy a hazai két protestáns egyház egy-
átalában nem hajlandó az Í848: XX. törvénycikk teljes 
tökéletes megvalósítása esetében is, szintén országos tör-
vények által biztosított autonómiáját, akár lényegesebb 
pontjaiban, akár egészében feláldozni, cserébe adni. Azt 
hiszem azonban, hogy ez állásponttal szemben épen azok-
nak van legkevesebb okuk és joguk állást foglalni, kik 
az állam által eleitől fogva bőkezűen, sőt fejedelmileg 
ellátott és gyámolított róm. katholikus egyház autonomiai 
törekvéseinek, szóval és írásban, hírlapokban és tudomá-
nyos értekezésekben, testtel-lélekkel hív munkásai, bará-
tai, sőt előharcosai! 

Valamit akartok, hogy az emberek cselekedjenek ti 
veletek, ti is azt cselekedjétek másokkal! 

Igen szépen mondja Forster, tanulmányának leg-
végén, hogy »a nemzet érdekében békére van szükség. 
Békére a felekezetek és az állam között. Nincs oly ma-
gas ár. melyet ezért megadni ne lehetne, mert az bőven 
fog kamatozni úgy az államnak, mint a gondjai és vé-
delme alatt álló vallásoknak«. 

Teljes készséggel aláírjuk, teljes szívből valljuk mi 
is e kijelentést. De egész őszinteséggel azt is ki kell mon-
danunk, hogy az olyan elvek és tanok hirdetése a me-
lyeket a Forster tanulmányának záradékából ez alkalom-
mal megismertünk, legkevésbbé sem alkalmas az őszin-
tén óhajtott béke biztosítására, megerősítésére és ál-
landósítására ; ezek az elvek és tanok egvátalában 
nem alkalmasok arra, hogy megkönnyítsék vagy ele-
nyésztessék azt a »nehéz érzést«, mely a haza nem 
r. kath. polgárainál, egyfelől a mult keserű emlékei és 
nagy veszteségei, másfelől pedig a jelen felekezetközi 
anyagi helyzet nagy aránytalansága s a közel jövő sivár 
kilátásai miatt, méltán és tagadhatatlanul megvan, sőt 



mondhatnám, vezérlő hangulattá érlelődött. Ennek a »ne-
héz érzésnek* megkönnyítését és eloszlatását kétségbe-
vonhatatlan jogainknak elismerése és ebből folyó igé-
nyeinknek méltó kielégítése, nem pedig azoknak megta-
gadása, kicsinylése, kiforgátása eszközölheti! 

Kassa. Révész Kálmán. 

I S K O L A Ü G Y . 

Néhány szó a papi á r v á k kolozsvári 
szeretetházáról.* 

A legközelebbi napokban magánügyekben Kolozs-
várit járván, ezek elintézése után kíváncsiságom kivitt az 
épülő »papi-árvák szeretetházá«-nak a megtekintésére, 
hogy hadd lássam azt az új intézményt, a melyet a főtiszt, 
egyetemes konvent is nemcsak erkölcsi pártfogásában 
részesített, hanem azzal, hogy f. é. rendes gyűlése 58. 
jegyzőkönyvi határozatában 510 frtnyi tőkesegélyt is 
szavazott meg részére, amaz egyetemes jellegű célok 
sorába vett fel, a melyeket az Egyházi Törvények az 
orsz. ref. egyh. közalap által segélyezendőknek jelölnek 
meg és a melyre a pénzügyminisztérium által engedélye-
zett tárgysorsjáték sorsjegyei, aláírva az összes ev. ref. 
püspök és főgondnokok által, most küldetnek szét az 
országban mindenfelé. 

A szeretetház Kolozsvár egyik legélénkebb utcáján 
az újonnan épült harmadik templom mögött emelkedik s 
már tető alatt áll. Az egy emeletes és egyelőre 50 árva 
(fiú és leány) befogadására készülő épület előtt tágas, 
nagy udvar van, háta mögött pedig egy körülbelül fél-
holdnyi szőlős kert lankásan nyúlva fel egészen a Kővári-
telepre vezető útig. Az épület fekvése tehát a legkénye-
sebb közegészségügyi követelményeknek is megfelel. A 
mint már a megépített falakból is látszik, a belső helyi-
ségek is elég tágasak lesznek. A kalauzoló s az építésre 
felügyelő városi mérnök magyarázgatásai mellett megértet-
tem, hogy a magas souterreineben lesznek a főző- és 
mosó-konyhák, az étkező helyiségek és különböző célú 
kamarák, a földszinten a fiúk és leányok számára külön 
berendezendő nappali dolgozó szobák, míg az első emeleten 
a külön hálótermek, mellettük a férfi- és női felügyelői 
lakások s a betegszobák. A hálótermekhez csatoltan fürdő-
helyiségek is lesznek berendezve. Az egész épület igen 
célszerű lesz s a mint az egésznek a telken való fekvé-
séből látszik, már eleve számítva van arra, hogy a mint 
a szükség majd megkívánja az épület mindkét szárnya 
könnyen kiegészíttethetik. 

Az épület megszemlélese alatt nagyon sokszor 
eszembe jutott, hogy bizony erre régen szükség lett volna. 
Széli Kálmán esperes az egyetemes lelkészi gyámintézetre 

* A fentebbi cikket teljesen megbízható kézből véltük s kész-
séggel csalatkozunk a beküldő ama kérdéséhez, hogy ezt t. lap-
társaink is szíveskedjenek közölni. Szerk. 

vonatkozó statisztikai adatokban 1892 végéig összesen 
466 papi-árvát mutat ki 10 évről. Bizonyára nem csekély 
volt ezek között azoknak a száma, a kik minden inten-
sivebb gondozás nélkül talán el is züllöttek. Ki tartotta 
ezeket számon? Aligha lehetne értük a felelősséget elvál-
lalni; pedig a felelősség mindenesetre terheli az egyházi 
társadalmat. És eszembe jutott, hogy egy lelkésztársam 
nemrég, a mikor megkapta azt a néhány darab sorsjegyet 
a szeretel házra, úgy nyilatkozott, hogy hiszen eleget koldult 
már Erdély; most megint! S most mikor látom, hogy 
hiszen itt már egy fedél alatt lévő ház van, a melyet a 
tavaszszal csak vakolni, meszelni, festeni s a nyár folya-
mán berendezni kell, tehát van már tényleg legalább 
50 papi árvának a jövő év szeptemberétől fedeles hajléka, 
lesz szeretetteljes gondozása: akkor nem állhatom meg, 
hogy egyháztársadalmunknak, híveinknek figyelmét fel ne 
hívjam ez intézetre s ha volna még valaki, a ki úgy 
tekintené ezt, mint pusztán az erdélyi egyházkerületnek 
magánérdekű alkotását, fel ne világítsam, hogy itt tényleg 
egy egyetemes jellegű institutióról van szó. Ezt mutatja 
a f. é. egyet, konvent jegyzőkönyvének 49. sz. határozata, 
a mely szerint »egyetemes konventünk méltányolva az 
erdélyi egyházkerület alkotási buzgalmát, a tervezett nemes 
célú intézetet, a mely egyrészről a papi gyámintézeteknek 
kiegészítő részét alkotja, másrészről új papi nemzedék 
megfelelő nevelése által is egyetemes egyházunk magasabb 
érdekei szolgálatában áll, az erdélyi egyházker. által ter-
vezett egyetemes papi-árva-szeretetház tervezetét erkölcsi-
leg pártolja s úgy az egyházkerületek, mint az összes 
híveink szereletébe meleg'n ajánlja; egyúttal tekintettel a 
Zsin. Törv. 258. §-a és a 259. §. e) pontjára, melynek 
keretébe a jelen tervezet teljesen beillik s tekintettel arra, 
hogy ezen 510 frt az erdélyi egyházkerület céljaira már 
úgyis leköttetett, 510 frt tőkesegélyt 32 évre a szokásos 
módon ezen intézet részére megszavazza, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy a feltétlenül egyetemes jellegű új intézet 
alapszabályai megerősítés végett ide fölterjesztendők lesz-
nek«. Az erdélyi kerület főtiszt, püspökével is lévén alkal-
mam találkozni, tőle értesültem, hogy a szeretetház Sta-
tútumainak kidolgozásával az orsz. prot. árva-egylet 
választmányi tagja, Kenessey Béla van megbízva s az 
alapszabályok már a tavaszi konventre beterjesztetnek. 
Az alapszabályok az egyetemes érdekeket tartandják szem 
előtt s neveltetési szempontból alig lehetne alkalmasabb 
várost találni az új intézet számára, mert Kolozsvárit az 
elemi oktatástól fel egészen az egyetemig minden rendű és 
rangú iskolák állanak rendelkezésre. 

A szeretetház összes építési és berendezési költségei 
felül vannak, a költségvetés szerint, az 51,000 frton s 
ezeket a konventi tőkesegélyen és az e célra már befolyt, 
de bizony csekély összegű adományokon kívül a most 
kibocsátott sorsjegyek jövedelmének kell fedezni. 

Ne idegenkedéssel fogadjuk tehát az erdélyi egyház-
kerület szép és nagy conceptióját, hanem lehető és a rég 
érzett égető szükséget kipótolni vágyó rokonszenvvel. Minél 
nagyobb leend egyháztársadalmunk támogatása, annál 



hamarább valósítható meg az a cél is, hogy rövid idő 
alatt néhány száz papi árva mentessék meg a hazának 
és az egyháznak és neveltessék fel ezek hasznára és 
dicsőségére. 

A sorsjátéknak a sorsjegy vevők részére kínálkozó 
anyagi oldalát nem is emelem ki; mert előttem sokkal 
fontosabb az az erkölcsi nagy cél, a melynek megvalósít-
hatásához, csak eszköz ez a sorsjáték. Egyetemes intéz-
ményről lévén szó, egyetemes érdeklődésnek kell azt 
kisérnie és egyetemes áldozatkészségnek kell a támogatá-
sára sietnie! 

Egy ref. lelkész. 

T Á R C A . 
Az apostol temetése. 

— Legenda. — 

Nyugvóra szállt a nap az égről; 
Végső sugára még elétör, 
Pathmosra, a kicsiny szigetre, 
Bucsuzóul visszatekintve. 
Az éj nyugalma száll a földre, 
A tengerhab, egymásra törve, 
Zúg csak, a mint a sziklapartrul 
Foszlányra tépve visszazajdul. 
. . . Míg zúg a hab és szellő szárnyon 
Morajja száll-száll át a tájon: 
Halk, mélabús hatotti ének 
Vegyül belé s száll fel az égnek. 
Hol elfödik a titkos árnyak: 
A »hívek* összegyűlve állnak. 
A »szeretett tanítvány« népe, 
Titokrejtő, sejtelmes éjbe, 
— Midőn az üldöző hitetlen 
Alszik, s csak Ő, az Ur virraszt fenn — 
Ki atyjuk, őrük, mindenük volt: 
Most temetik a nagy apostolt. 
Hol nem zajong a földi lárma, 
S zavartalan lesz síri álma: 
Erdő ölén, virágos téren 
Ásták a sírt, a földbe mélyen. 
A szeretet a szív virága, 
S virág a szeretet jele; 
Nem lenne édes álma, hogyha 
Sirján virág nem lengene. 
Ő szeretett; az volt az élte; 
Érezte is, nemcsak beszélte: 
»A gyűlölet az égben vétek; 
Fiacskám, egymást szeressétek!. . .« 
... De ím, beszédes ajka zárva. 
Testének a föld keble lárva, 
S a míg a gyászének kesergőn 
Felzúg s búsan sír át az erdőn, 
Takarva hófehér lepelbe: 

A sír ölébe most teszik le. 
Halk zokogás búg át a légen. 
A nép »vénje*, hanttal kezében 
Ott áll, hogy azt a holtra vesse, 
Könnyes szemét az égre vetve; 
Imát rebeg remegő ajka. 
. .. Egyszerre a csendes morajba, — 
— Mintha galambsereg repülne: 
Sebes szárnycsattogás vegyül be. 
És mintha ott fenn a magasba', 
Az éjfelén hajnal hasadna; 
Mint ifjú nap keleti égen: 
Fény tör keresztül a setéten. 
És át a fényen, át homályon, 
A szívbe hatva, lelket rázón — 
Zeng mennyei harmónia: 
»Hallelujah! . . . Hallelujah !* . . . 
. . . Míg a szívekbe döbbenet száll, 
Gyorsabban röpke pillanatnál, 
Öltözve fénybe, napsugárba, 
Az éjsötéten átcikázva : 
Angyal-sereg a földre szárnyal. 
Kezökben nyíló rózsaszállal 
Megszállanak a sír felett. 
S míg zengnek édes éneket, 
— A mit szívével hall az ember, 
És visszaálmodik ezerszer: 
Virágjukat, — repülve körbe', — 
Belevetik a sírgödörbe. 
. . . Mikor betelt a íöldnek keble: 
Ahonnan jöttek, — fel a mennybe, — 
Elszállnak villámröptü szárnyon, 
Mint pillanatnyi fényes álom. 
S míg eltűnnek a végtelenbe, 
A gyászoló nép kicsi serege 
Még hallja zúgni át a légen: 
> Hallelujah! . . . Hallelujah! . . . 
Ki szeretett, kedves az égben! 
Hallelujah! . . . Hallelujah!« . . . 

Seregélyes. Borsos István. 

Nemzetek vágyódása. 
Halljátok: jön az üdv királya, 
A rég igért, a várva- várt! 
Minden szív trónnal hadd kínálja, 
Minden hang zengje dicsdalát! 

Szentlélek lángja száll le rája 
S gyújt olthatlan szövétneket, 
Ész, szív tudása, néma vágya 
Nyer tőle lángot, ihletet. 

Ö jön rabláncot összetörni, 
Mit Sátán keze vert reánk, 
Poklok kapuját im bedönti. 
Kilincs szétpattan, mint szilánk. 



A bűnnek sölét éjeiébe 
Megcsillan égi sugara; 
Eleg ujjának érintése 
S Iát égi tényt, ki vak vala. 

.lön megtört szív sebét bekötni, 
Gyógvítni vérző kebleket; 
A kegyelem kincsét kiönti, 
Dúsakká tesz szegényeket. 

Ob békesség királya, zengjen 
Örök hozsánna hát neked; 
S hangozzék fenn dicső egedben 
Örökre áldott szent neved! 

Doddridge Fülöp után angolból 

Hegedűs István. 

MISSZIÓÜGY. 

B o r n e o i d o g m á k . 
Barátom, a misszionárius, egy bambus-nádkeretbe 

foglalt, füstöléssel konservált ember fejet adott a kezembe. 
Olyan szép, egyenes vágással volt helyéről lemetszve, 
hogy a vágás felületén egyetlen gyűrődés, egyetlen csont-
szilánk csorbája se látszott. Míg én elnézegettem ezt a 
merev tekintetű fejet, a mely a maga halott voltában mil-
liók haláláról beszélt, ő a következőkben mondta el tör-
ténetét. 

Orchidea termő Rorneo lakói, a dayakok, azt tart-
ják, a hány embert megölnek, annyinak a bölcsesége s 
ereje száll beléjök. Az erő és bölcseség bírásának a szim-
bóluma az ellenség levágott feje. melyet bambusz-nádba 
fonva és felfüstöléssel kipreparálva, lakásuk főhelyén 
szőlőfürt módjára aggatnak fel és különösen megtisztelik 
vendégeiket, ha a legnagyobb csomó füstölt fej alá 
ültetik. 

Nem lehet, tagadni, hogy ebben a dogmában van 
logika. 

Mennél több fejjel ékesíti házát egy dayak hős, azaz 
mennél több ellenséget pusztított el, annál rettegettebb a 
hírneve, más szóval annál erősebb és bölcsebb. 

Anagoda Assan déli Borneo egyik törzsének feje-
delme, kinek palotadíszei közül való volt a kezemben tar-
tott fej, 362 embernek az erejével és bölcseségével bírt. 
Misszionárius barátomat, kit különösen tisztelt, mert valami 
bajából kigyógyította, a főhely re ültette, 153 merev halott 
fej alá. Barátom épen búcsúzó félben volt ez alkalommal. 
Felsőbb hatósága Borneoból visszarendelte őt. 

Anagoda alattvalói, kik közül többeket megkeresz-
telt már, egy és más ajándékkal kedveskedtek neki, egy-
egy ritka virággal, bogárral, egy épenségesen egy tyúkkal a 

melyik már tojni nem akart, fejezvek ki hálájukat a ked-
ves misszionárius iránt. 

A 362 ember bölcseségével, erejével és jószivével 
bíró Anagoda sem akart elmaradni alattvalói mögött. Szi-
vesen kérdezte a misszionáriust, a kinek templomában 
sokszor megfordult, s bár csodálta a Krisztust, de meg 
nem keresztelkedett, hogy milyen ajándékot adjon hát ő? 

Rarátom minden habozás nélkül feleié: 
Adj egyet ezek közül a fejek közül. 
Merész kívánság volt ez nagyon, mert tudni kell, 

hogy legnagyobb gyalázat egy dayak hősre, ha az erejét 
képviselő fejekből csak egy is bármi módon elvész. Oda 
lesz azzal az egész erő és bölcseség.. 

Anagoda villámló szemekkel ugrott fel és yattagán-
ját kirántva meredt a merész kérelmzőre. Barátom, a ki 
érezte, hogy egy pillanat alatt fog elválni: vájjon még egy 
újabb fej díszítse e Anagoda királyi termeit, s tudva azt, 
hogy az ilyen pillanatokban csak a lelki nyugalom impo-
nál, lehető nyugalommal így szólt: 

— Igen, Anagoda, én egy fejet kérek tőled, hogy 
távoli hazámban megmutathassam, hogy te szereted a 
Krisztust, a mint sokszor mondtad és megutáltad a véreng-
zést, a mint ígérted. Hogy az én népem küldjön tenéked 
helyettem más férfiakat, a kik tégedet, népedet tanítsanak, 
boldogítsanak. 

Barátom, a bátor misszionárius, a fejet megkapta. 
Anagoda azután lett igazán erős. 
Sokszor eszembe jutott nekem később ez a fej és 

a fejvétel borneoi dogmája, mikor eljártam a világi igaz-
ságszolgáltatás helyeit, a hová az erőt gyűjtő társadalom 
elrakta a maga halottjait. A bölcs és erős Anagoda szoba-
díszeinek száma elenyésző csekély azokéhoz képest, a 
kiket a maga erősödésének szempontjából odatemetett a 
mi társadalmunk, lenge bambusznál erősebb keretbe kötve. 

Hogy többet ne mondjak, csak a budapesti tolonc-
házban évenként 25—28,000 fordul meg. Hát ebben is 
van logika, hogy úgy szaporítom a magam erejét, ha az 
ellenségemét, megbénítom. De mikor azt kérjük a társa-
dalomtól, s annak minden néven nevezendő vezetőségé-
től, hogy adjon nekünk az ő halottjaiból, hogy mi azok-
ból eleven erőket támaszszunk, a teherből tehervívőket 
alkossunk, talán ebben is van logika? A mi társadal-
munk azonban nem igen látszik tudni, hogy vannak 
halottai. 

Jó Anagoda Assan, ki Borneo orchideái alatt bizo-
nyára szépeket álmodol, feltámadt fejekről s arról a sze-
líd istenemberről, ki Őket kezedből kivéve feltámasztotta, 
te megelőztél bennünket. 

Vájjon mikor engednek már, mikor dőlnek meg 
nálunk is a borneói dogmák? 

Gergely Antal. 



B E L F Ö L D . 

A sepsiszentgyörgyi papi értekezlet.* 

Lapunk f. évi 45. számában jeleztük már azt a moz-
galmat. mely Erdélyben, Háromszékmegye területéről kiin-
dulva, általános lett s mely a prot. szegény papok fizetése 
javításának a kormány, illetve az országgyűlés által meg> 
valósítását célozza. Folyó hó 7-én Sepsi-Szent-Györgyön, 
a Székely Mikó-kollégium dísztermében általános értekez-
let tarlatott, melyen a viszonyokhoz képest elég szép szám-
mal vettek részt Erdélynek még távoli részeiből is a 
papok. Megjelent ugyanis személyesen 42 s képviseletileg 
református 176, unitárius 75, lutheránus 2, s így közvet-
lenül vagy közvetve összesen 300 lelkész. 

Kis Lajos étfalvi ref. lelkész, mint előértekezleti 
elnök, üdvözi az előértekezlet nevében a megjelenteket, s 
köszöni, hogy fáradságot és költséget nem kiméivé még 
messzi vidékekről is személyesen megjelentek; üdvözli a 
tudományok eme fölszentelt csarnokában ; üdvözli drága 
székelyföldünk és a szabadság eme megszentelt földjén. 
Isten legyen az igazságos ügygvel! 

Az értekezlet tisztikarul az előértekezlet tisztikarát 
választja meg. Ekként Kis Lajos lelkész elfoglalván az 
elnöki széket, megköszöni a bizalmat; de szerette volna, 
ha nálánál más valaki tekintélyesebb, pl. a jelenlevő espe-
resek valamelyike választatott volna. Hanem meghajlik a 
bizalom előtt, mert úgy hiszi, hogy nem nehéz annak a 
gyűlésnek tanácskozásait vezetni, mely törvénytisztelő ele-
mekből áll, hiszen itt nem dúl a pártviszály, hanem test-
véri szeretettel, egymást buzdítva mindnyájan egy közös 
eszme létesítésén fáradnak Itt nem a tudomány, hanem 
a tapasztalat a fődolog; e tekintetben a protestáns pap-
ság helyzetét, szegénységét nálánál senki sem ismeri job-
ban, mert 34 év óta eszi azt a szegény kenyeret, mely-
hez annyi panasz, annyi keserv, annyi fájdalom fűződik. 
Nem akarja lelke fájdalmát kiönteni, de kijelenti, hogy 
ezt a helyzetet, tovább is tűrni nem komoly férfiakhoz 
illik. Nem volna Isten szolgája, nem volna méltó erre a 
helyre, ha ki nem mondaná azt, hogy legelső sorban a 
papság gyávasága az oka a mostani nyomorúságnak; mert 
a papok hittek a biztatásoknak ; de fájdalmasan csalat-
koztak; s ma már nincs a hazában senki, a kinek lealá-
zóbb helyzete lenne a szegényebb prot. papénál. Ha fér-
fias önérzettel bírunk; ha a papok hivataluknak meg akar-
nak felelni: ebből a szégyenletes helyzetből ki kell bon-
takozni. Ezt csak a kormány és az országgyűlés teheti. 
Lehetetlen, hogy e kérdés elől kitérjen. Mert ezelőtt fél-
századdal közérdekűnek ismerte a 48-iki országgyűlés 
a XX. t.-c. megalkotásával. És vájjon ma félszázad múlva 
nem áll-e elodázhatatlan kötelességében a törvényt életbe 
léptetni; mert nem hogy fogytak és gyengültek volna, 
sőt fokozódtak és erősödtek azok az okok, melyek a prot. 
pap fizetésének javítását szükségessé tették volt 1848-ban. 
Ezt a kötelezettséget a szász nemzetiségű papok irányá-
ban teljesíti is az ország, míg a magyar nemzet papjai-
nak alamizsnát nyújt az ű. n. mostani államsegély útján. 
A prot. papok az igazságszolgáltatásának ezt a mértékét 
nem érdemelték. Nekünk kötelességeink vannak a haza, 
egyház és társadalom iránt. A prot. pap a hazafiság sze-
retetét ápolja; hívei között az erkölcsiséget előmozdítja; 

* Erre a cikkre a benne ismertetett mozgalomra különösen 
felhívjak olvasóink figyelmét. Az egyházi főhatóságot pedig tiszte-
lettel fölkérjük, sürgesse ennek a régóta húzódó égető kérdésnek a 
megoldását, mert periculum est in mora! Sserk. 

a népet minden lépten-nyomon kezén vezeti, hogy a 
socialismusba ne sodortassék. De mikép lehet ezt a köte-
lezettséget teljesíteni, mikor a sok súlyos teher alatt a 
prot. papok roskadoznak. Az a csekély államsegély csak 
egy csepp víz a tengerben és ez is sokszor nem oda 
csepeg, a hová kellene. Főhatóságaink egyik gyűlésről a 
másikra, bizottságról-bizottságra halogatják a kérdés meg-
oldását. Szomorú, de mikor sem az állam, sem az egy-
ház nem siet a helyzeten segíteni, akkor a prot. pap 
helyzete olyan, mint az utcára kidobott árva, kinek sem 
atyja, sem anyja. Azért gyűltünk össze, hogy mi magunk 
határozzunk a saját sorsunk felől. 

A rendkívüli.tetszéssel, tapssal és éljenzéssel foga-
dott beszéd után Vasica Béla s.-szentkirályi unit. pap 
ama hozzászólást erőtlenítette meg, mely szerint a politi-
kai lapok (»Budapesti Hirlap«) azt a hírt közölték a 
napokban, hogy a kormány a kath. congressus után 1—2 
nappal már nyújtott be a koronához javaslatot a prot. 
congrua megoldására. Ő a politikai lapok támogatását 
ugyan jó néven veszi; de kijelenti hogy az a hír csak 
mézes-madzag akar lenni, hogy a prot. papság ne mozog-
jon. Különösen megbotránkozik azon, hogy az egyházi 
lapok általában ezt az egész mozgalmat negligálták; egyet-
len egy jó szó, egy biztatás nem volt részükről; íme a 
politikai lapok közül pl. a »Függetlenség* még külön 
tudósítót is küldött Dercsényi űr személyében; ezért 
üdvözli a politikai sajtót, míg az egyházi lapok ellenében 
elég kárhoztató szót nem talál. (Mi ismertettük a moz-
galmat, megmondtuk rá a véleményünket. Most is azt 
tartjuk: csak a saját hatóságunk útján helyes és szabad 
indulnunk. Ez a törvényes, ez a helyes út. Sserk.) 

Csifó Salamon árkosi unit. lelkész pedig a határo-
zati javaslat első pontját még azzal is kibővíteni kéri, 
hogy a prot. sajtó eme magatartása mint sérelem külön 
felterjesztésben fejeztessék ki a püspökökhöz intézendő 
feliratban. Elfogadtatott. Az elfogadott határozati javaslat 
lényege a következő: 

1. Egy küldöttség által emlékiratot terjeszt föl a 
miniszterelnök és a vall.- és közokt. miniszter ő nagy-
méltóságaikhoz, hogy már az 1898-ik évben iktassák 
törvénybe a prot. papság fizetésének 800 frt minimumba 
való megállapítását. Párhuzamban a memorandum beter-
jesztetik az országgyűléshez, valamint a prot. püspökök-
höz is. 

2. A prot. papság jövedelme akként rendeztessék, 
hogy a terményfizetés készpénzben teljesíttessék az illető 
adóhivatalok útján évnegvedenkénti részletekben. 

3. Felkérendők az erdélyi prot püspökök (Zelenka, 
Szász D. és Ferencz J.) a fizetések rendezésének ügyében 
közlemunkálásra s oda hatásra, hogy ez az ügy már 
1898-ban végkép rendeztessék s egyúttal, hogy a kül-
döttséget vezessék. 

4. Az összes erdélyrészi országgyűlési képviselők, 
politikai pártállásra való tekintet nélkül, felkéretnek az 
ügy támogatására és a küldöttségben való részvételre. 

5. Az előbbi pontok alatti teendők elvégzésére egy 
bizottságot nevez ki. 

A végrehajtó bizottságba választatnak: Kis Lajos 
elnök, Csifó Salamon, Kolumhán Ferencz jegyzők és 
Vaska Béla. 

A küldöttségbe választattak: unitárius részről Kiss 
Sándor egyházm. főjegyző, Létai Domokos, József Lajos 
és Simó János; ev. reformátusok: Kis Lajos, Takács 
Károly, Tóth László, Kolumbán Ferenc, Szász Mihály, 
Bőjthe Géza, Kovács Antal, Széchy Ferenc; lutheránus 
részről: Bohus Pál apácai lelkész.. Egyúttal a végrehajtó 
bizottság s illetőleg a küldöttség megbízatott, hogy a 



király hágóntúli összes prot. papokat szólítsák fel a kül-
döttségben való képviseltetésre, hogy így a mozgalom ne 
csupán az erdélyi, hanem az egész magyarországi protes-
táns papságé legyen. Valamint felhatalmaztatott mind a 
végrehajtó bizottság, mind a küldöttség, hogy azon nem 
várt és nem remélt esetben, ha a főtiszteletű püs-
pökök valami oknál fogva nem vennének részt a kül-
döttség vezetésében: a memorandumot akkor is nyújt-
sák be az előbb meghatározott tényezőkhöz ; sőt fel-
hatalmaztatott arra is, hogy ha netalán a kormánynál 
nem vezetne célhoz a memorandum s illetőleg vissza-
utasításban részesülne a küldöttség: azon esetben — 
hivatkozva Ő felségének a parlamentet megnyitó beszé-
dében tett ígéretére — menjen a deputatio Ó felsége a 
király elébe. Hiszen — szólott erre nézve az érvelés — 
ha nem régen megtehették a király elébe való járulást a 
sokkal jobb helyzetben levő állami hivatalnokok: miért 
ne tehetnék meg a magyar trón legerősebb támaszai, a 
protestáns papok! 

Végül a közköltség és a küldöttség viaticumának 
fedezéséhez való hozzájárulásra az összes lelkészi hiva-
talok megkerestetnek, hogy részint ő maguk, részint a 
presbyteriumok által az egyházak pénztárai az összes 
magyar protestantizmus javát célzó mozgalmat némi anyagi 
pártolásukkal segítsék elő. S miután még az elnök a jelen 
értekezlet létrejöhetéséért a megjelenteknek (a kik között 
láttunk két esperest is Löfi Aron unitárius és Péter Károly 
ev. ref. esp. személyeiben), a kollégium igazgatóságának, 
tiszttársainak köszönetét nyilvánította: a jobb jövő remé-
nyének zálogául lehetett tekinteni azt a lelkes elszántsá-
got és összetartást, mely mind a megjelenteknél, mind a 
távolmaradottak leveleiben megnyilatkozott. 

Sepsi-Szentgvörgy. Benke István, 
ev. ref. kollégiumi tanár. 

Templomavatás Felső-Szabolesban, 

A kisvárdai ev. ref. egyház hívei, mintegy 1200 lé-
lekszám. leginkább szegény iparosok, földmívesek, kishi-
vatalnokok, jónak látták, hogy a millenniumot valamely 
nevezetesebb alkotással tegyék emlékezetessé. Templomuk 
tornyuk, nagyon megvedlett, ennek újraépítését látták leg-
szükségesebbnek. Leüllek tehát, megszámlálták pénzöket 
s kitűnt, hogy egy krajcárjok sincsen. Szükségök volt 
12,000 forintra. Ötezret kivetettek magukra, a többit a 
szeretet és könyörület mindig nyitott zsebére s üres 
zsebbel, teli szívvel, az ekeszarvára vetették kezöket. Ka-
tona György, egy mély tudású és magas lelkesedésű nyu-
galmazott mérnök, elkészítette a pompás tervet s midőn 
ez év tavaszán megkezdte a bontó csákány a rombolást, 
a szeretet Istene elkezdte az építést a szivekben. Félév 
alatt elkészült a gyönyörű templom, csupa szolidság, 
csupa vallásos ízlés, négyszög, magas boltozattal, három 
oldalon futó széles karzat, karcsú vasoszlopokkal, szép 
kis orgonával, az egész benső rész ízlésesen kifestve s inost 
december 5-én, ragyogó téli napon, ragyogó szivekből, 
ég felé hullámzott az örömének: lm, bejöttünk nagy 
örömmel! 

Valóban, nagy örömmel, közörömmel, az egyház 
minden tagja, a többi felekezetekkel, az egész város népé-
vel, a távolabbi vidékkel; mert. mind lelkesedett az épí-

tésért, mind adakozott, mind elvitte a maga homokszemjét 
s e homokszemek, mint az élő szeretet visszaragyogása, 
közörömre hangolt mindenkit. 

Görömbei Péter esperes megáldó imája, az öröm-
teljes hála égbe szárnyalása, Istenhez vivé a sziveket, 
lelkeket s érezte mindenki, hogy e hely istenháza, a 
mennyország kapuja. Andrásy Kálmán buji lelkész ünnepi 
beszéde, a Jákob lajtorjáról szóló régi történetet véve 
alapul, az abban rejlő örök igazságot hinté a szivekbe, 
hogy a templomot a benne lévők Istennel telt szive- lelke 
szenteli Istenházává és így lesz az a mennyország kapuja, 
minden égi és földi tiszla örömnek, minden szépnek, 
igaznak és jónak kiinduló pontja, nevelő iskolája. Ezután 
Hideg József pálcái lelkész szentelte, a keresztség által, 
egy kis gyermek testét a Szentlélek templomává. Majd 
Vas Mihály gégényi lelkész előtt állott egy új pár, a 
hitvesi szeretet szent szövetségét esküdve egymásnak. Most 
a helybeli lelkész, Somogyi József felolvasta a régebbi 
templomok és az új templomépítés történetét, a felemelő 
hitbuzgóságnak eme hiteles közjegyzői okiratát, s aztán 
végül ürvacsoráztunk, egyesülve a lelkek a lelkek meg-
váltójával, a mi Jézusunkkal. 

Közbe-közbe pedig a sárospataki énekkar táplálta 
magas lobogásra a buzgóság Vesta-tüzét. 

A templomi ünnepély után Görömbei Péter esperes 
presbyteri gyűlést tartott, elismerő szavaival buzdítva az 
egyháztanácsot s ajánlva, hogy az egész ünnepséget, sőt 
az építés történetét, vegyék jegyzőkönyvbe, tanuságul a 
jövőnek, a mely javaslat közörömmel határozottá emel-
tetett. 

Következett az ünnepi áldomás, a nagy vendéglő 
termében rendezett társas ebéd. Gyönyörű alkalmi kije-
lentésekben áradozott a csordultig teli szív. Az egyház 
lelkésze alig győzte kibuzogni szive örömét; Somlyády 
István járásbiró, a kálvinista hitbuzgóságnak valóságos 
égő csipkebokra, építtető gondnok fáradhatlan fáradozó, 
majd humoros, majd komoly dikciójában, kacagtató, majd 
felemelő bepillantást engedett, abba a hajnali szürkületbe, 
melyből a templomépítés kiindult, kiemelkedett, most pedig 
nappali fényben messze ragyog. Aztán a vasúti főnök, ki 
teljes meggyőződéssel hirdeté, hogy a vasparipát sem a 
sinpár, hanem a mozdonyvezető vallásos lelke viszi egye-
nes úlon s ez a vallásos lélek, ha templomban nem is 
teheti, a prüszkölő gép magasba szálló füstje, mint áldozati 
oltár mellett imádkozik utasaiért is, hogy őrizze meg 
őket, az emberiség őriző pásztora, a vasúti karamboltól. 
Még csak egyet említek meg a sok közül, dr. Vadász 
Lipót ügyvéd és lapszerkesztő dikcióját, a tudás mélysé-
gein, a lelkesedés magasán szárnyaló beszédet, melyben 
zsidó letére, a protestantizmus apotheozisét zengé s otl-
lévő számos előkelő hitsorsosa! nevében is egész határo-
zottan nyilvánítá, hogy a prot. egyház tanításaiból ismer-
ték meg és lelkesednek a keresztyénség eszméiért s ha 
formailag nem is, de tartalmilag a prot. keresztyénség 
buzgó hívei. S hogy ez nem csupán dikció volt, mutatja 
a zsidóság viselkedése a templom-építésnél, az adakozás-
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hál, a gyűjtésnél. De a katholikusok sem maradtak hátra, 
főben és tagokban egyaránt. 

Bezárta az ünnepélyt az estvéli hangverseny, a hol 
különösen dr. Bartók Jenő tartalmilag és alakilag magas 
színvonalon álló felolvasása (a franciák vallásos életéből) 
költött igazán mély és megérdemlett figyelmet. Aztán a 
pataki énekkar gyújtó dalai — három kartag Flóra-játéka 
— meg egy duett — két lfisasszony kacagtató mono-
logja — stb. 

Ennek a templom-építésnek minden pontja, a sző 
szoros értelmében, fényesen sikerült. A közadakozás ez-
reket hozott essze. Vetekedtek magánosok és társulatok, 
minden osztályból és felekezetből. A szegény csizmadia-
ipartársulat készítteté az orgonát, ráadásul még 100 frtot 
adott. A drága keramit-burkolást csináltatta egy kath. 
ügyvéd; úrasztalát körülrácsoztatá vasrácscsal egy úri 
nő; terítőt készített sajátkezűleg egy másik nő, stb. s 
ha emberek nem mondanák, a kövek kiáltanának: ott ne 
féltsük az oltár tüzét, a hol van a ki éleszsze, táplalja . . . 

—y k~. 

IRODALOM. 
** Magyar méhészkönyv. Irta dr. Farkas Mihály. 

Ez a nagv népszerűségre jutott, könyv most már ötödik 
kiadásban jelent meg. Az ötödik kiadás a méhészet mai 
fejlődéséhez képest, az újabb tapasztalatok felhasználásá-
val teljesen át van dolgozva és számos magyarázó képpel 
megvilágosítva. A könyv tiszta, világos, jó magyarsággal 
van megírva, minden felesleges részletezés elkerülésével, 
csupán a gyakorlatiasságot tartva szem előtt, miért is a 
gyakorlati méhészettel foglalkozóknak, elsősorban a kez-
dőknek, különösen ajánlható. A munka a Franklin-Társulat 
kiadásában jelent meg (Budapest, Egyetem-utca 4.) Ára 
50 krajcár. 

** Egyházi Értekezleti Emlékkönyv. A duna-
melléki egyházkerületi értekezlet megbízásából szerkesz-
tette Szöts Farkas, az értekezlet titkára. Budapest, 1897. 
Hornyánszky V. nyomdája, 56 lap. — Negyedik értekez-
leti gyűlését tartotta ez évi október 25-én Budapesten a 
dunamelléki egyházkerület, mely mióta megkezdette, évről-
évre pontosan meg is tartja a maga egyházi értekezle-
teit, melyeken az önkényt résztvevők részéről felolvasá-
sok, eszmecserék szoktak folyni az egyház belső és külső 
építéséről és javaslatok, indítványok tétetnek az egyházi 
élet belterjesebbé tételére. A mult évi értekezletből indult 
ki pl. a Bibliai Lexikon eszméje, melyet most a M. Prot. 
Irodalmi Társaság vett kezébe; a belmisszió kérdésében 
is számos életre való eszme (pl. a lelkészárvák szeretet-
háza) és intézkedés (pl. a szórványok gondozásba vétele, 
vallásos felolvasások indítása stb.) szülőhelye lőn ez az 
egyházi értekezlet. Nagyon praktikus az a szokása is a 
dunamelléki egyházkerületi értekezletnek, hogy tárgya-
lásairól önkénytes adományokból begyült költségen Emlék-
könyvet ad ki, melyben a tartott felolvasásokat, az érte-

kezlet naplóját s általában az egész konferencia egész 
lefolyását kinyomatja, minden gyülekezetnek, sőt más egy-
házkerületből is az érdeklődőknek megküldi. A mostani 
Emlékkönyv, mely immár a IV-ik e nemben, első helyen 
Szilassy Aladár gondnoktól közöl egy kiváló értékű felol-
vasást, melyben a »királyi papság« e nagy buzgóságú 
tagja azt a kettős tételt fejti ki és bizonyítja be, hogy 
azok a bajok, melyeket egyházunk érdekében leküzdenünk 
kell, két forrásból erednek; először az egyéni hitéletnek 
általánosan ki nem elégítő voltából, s ezt erőteljesebb 
hitélettelettel küzdhetjük le; másodszor némely anyagi 
okokból, melyeket helyesebb adózási rendszer behozatalá-
val minél előbb megszüntetni elodázhatatlan kötelességünk. 
Azután Haypál Benő budai lelkész fejti ki bibliai és egy-
háztörténeti alapon azt a kálvinista egyházi elvet, hogy 
a presbyteriumoknak a vallás-erkölcsi élet ápolása körül 
is nagy hivatásuk van s indítványozza az egyházi fegyelem 
visszaállítását, mire nézve az értekezlet tervező bizottsá-
got küldött ki. Majd az értekezlet részletes naplója követ-
kezik Hamar István jegyző tollából, míg az értekezleti 
választmány és tagok évközi tevékenységét Szöts Farkas 
ismerteti rövid titkári jelentésében. Az érdekes füzetet az 
adományokról közölt nyilvános számadás s az értekez-
leti tisztikar és választmány névsora egészíti ki. 

** A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kon-
gresszus Naplójára hirdet előfizetést a szerkesztő bizott-
ság, mely Heinrich Gusztáv elnöklete alatt Nagy László, 
Beke Manó, Kovács János és Hajós Mihály tagokból áll. 
A mű két kötetből fog állani. Az első kötet tartalmazza 
a kongresszus történetét, az összes-üiesek, valamint a 
19 szakosztály naplóit, az előadások, felszólalások, a hozott 
határozatok szövegét a gyorsírói feljegyzések szerint. A 
második kötet a népiskolai osztály (V. egyetemes tanító-
gyűlés) naplóját, a Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
ságának iratait s a kongresszus tagjainak névsorát foglalja 
magában. A napló terjedelme az előre számított 70—75 
ívnél jóval többet, közel szász ívet fog kitenni, de ezért 
az egész mű megrendelési ára csak 5 frt, a mely összeg 
a végrehajtó bizottság pénztárosához, dr. Beke Manó 
tanár úrhoz (Budapest, VII., Damjanich-utca 50.) kül-
dendő. Az érdekes naplót, mely a tanítóság mai közoktatási 
mozgalmainak és eszméinek hü tüköré akar lenni, mele-
gen ajánljuk megszerzésre, különösen a tanítói, tanári és 
iskolai könyvtáraknak, de egyeseknek is. 

E G Y H Á Z . 

A vallásos esték és felolvasások a tél beköszön-
tésével ismét megkezdődtek az ország különböző részein. 
Budapesten a hold-utcai református iskola nagytermében 
minden vasárnap és kedden este, a rózsa-utcai imaház-
ban vasárnáp este, az Erzsébet-körúti imaházban vasár-
nap és pénteken este, a református ifjúsági egyesületben 
csütörtökön este, a Lorántffy Zsussánna-egyesületben 
hétfőn esténként tartatnak részint rendes isteni tiszteletek, 



részint vallásos összejövetelek. Pozsonyban az ág. h. ev. 
theologiai tanárikar kiváló erők közreműködésével az 
advent folyamán építő és ismeretterjesztő felolvasásokat 
rendez, s jó példájukat követik Sopronban a főiskolai 
tanárok, kik szintén fognak felolvasásokat tartani. Kolozs-
várit a theologiai tanárok közreműködésével vasárnap 
esténként tartatnak a vallásos összejövetelek. Révkomá-
romban Antal Gábor püspök kezdeményezésére ismét 
folynak a vallásos esték, melyek a mult évben oly áldá-
sosaknak bizonyultak. Pápán Gyurátz F. püspök régi 
idő óta minden télen tart vallásos estéket, melyeknek hit-
fokozó erejét mutatja az a magas színvonalú gyülekezeti 
élet, mely a pápai evang. egyházat mintaekklézsiává tette. 
H.-Szoboszlón az egyháztanács a város különböző helyein 
hat olvasóházat rendeztet be, azokban vallásos iratokat 
és lapokat járat s időnként vallásos felolvasásokat tartat 
a közönség számára. Külső-Somogyban, Vértesalján, Felső-
Szabolcsban s az ország több más egyházmegyéjében 
számos református és lutheránus gyülekezetünkben folyik 
az a társadalmi lelkipásztorkodás, mely a templomi és 
iskolai vallásos nevelésnek oly természetes és nálunk 
szükséges kiegészítője és tovább folytatása. 

Egy esperesi jelentésből veszsziik át a következő 
érdekes indítványokat, melyeket tudomásunk szerint az 
egyházmegye is elfogadott. Görömbti Péter felső-szabolcsi 
esperes f. évi esperesi jelentését következő indítványokkal 
'ej ez te be: 

Mindezekből meggyőződhetik a nt. egyházmegyei 
gyűlés, hogy bár egyházmegyénk lelkészi kara hivatása 
körében buzgólkodik, lapokat járat, olvas, tanul, hogy 
hivatását betölthesse, a hívek körében jó könyveket, olvas-
mányokat terjeszt, osztogat s a szószéken Isten tiszta igé-
jét lelkesen hirdeti, s hogy a vallásosság, tiszta erkölcs, 
józan tudományosság, tökéletesedés s felvilágosodás, a 
baladás és hazaszeretet érzelmeinek, ezeknek az emberiség 
életében intensiv erőknek mondható tulajdonoknak fej-
lesztésében híven munkálkodik, és bár a tanítók szorgal-
masan, sikeresen járnak el a reájok bízottakban s hitel-
veinkben nevelik és oktatgatják egyházunk leendő tagjait 
s a tiszta hazafiság érzelmeit ültetgetik kedves gyerme-
keink szivébe, lelkébe; végül bár örömmel győződhetünk 
meg arról is, hogy egyházi ügyeink szolgálatában híven 
forgolódó gondnokaink és presbytereink állanak; egyház-
társadalmi intézményeink is mind az igazi ev. ref. tiszta 
kálvini tanok s az evangéliumi szellem követelményei 
szerint működnek, mégis ha felgondoljuk az egyházpoliti-
kai törvényeknek itt-ott károsnak bizonyult hatását, a 
baptista és nazarénus ál-apostolok mozgolódásait: el kell 
ismernünk, hogy az idők, melyeket élünk, nehezek s azt 
igénylik, hogy egész szívvel, egész lélekkel, minden erőnk 
kettőzött felhasználásával álljon közöttünk mindenki űrál-
lomásán s akkor Isten igaz küzdelmeinket meg fogja 
áldani, törekvéseinket sikerrel fogja koronázni, s minket 
a haza és ev. ref. anyaszentegyházunk érdekében híven 
végzendő munkáink mellett a teljesített kötelesség boldo-
gító tudatával fog megjutalmazni. Azon édes reményben, 
hogy közöttünk mindenki megteszi kötelességét, s így 
egyházunk fejlődni és virulni fog, rekesztem évi jelenté-
semet, kérve a nt. egyházmegyei gyűlést, hogy méltóz-
tassék határozatilag kimondani: 

1. A vasárnapi kétszeri istentisztelet pontos megtar-
tása mellet a köznap reggeli könyörgés elmulasztása, 
elhanyagolása fegyelmileg büntetendő cselekmény. 

2. Vasárnap délutánokon s télen köznapokon is 
hetenkint egy-egy reggel biblia-magyarárotok tartandók 
novembertől márciusig, a hol lehet. 

8. A konfirmációra a lelkészek kötelesek a növen-
dékeket előkészíteni s velők szokás szerint a gyülekezet 
előtt ünnepélyes vizsgát adni, emléklapok, kis-bibiiák osz-
togatása mellett. 

4. Felhívja az egyházmegye a lelkészkedő papság 
figyelmét, hogy gyülekezeteikben a »Koszorú* című füze-
teket, a »Téli Újság«-ot, »Árvaházi Naptáriakat, az olcsó 
bibliákat s általában a vallásos iratokat és olvasmányokat 
minél buzgóbban terjeszszék és olvastassák. 

5. A hol csak kivihető, kívánatos, hogy >énekkarok*, 
»ifjúsági egyesületek*, >olvasó egyesületek alakíttassanak 
s népesebb gyülekezetekben diakónusi intézmény szer-
veztessék. 

6. Egyházi szertartások mellőzése, a gyermekek eli-
igérése s a baptista ál-apostolok jelentkezése, az esperesi 
hivatalnak esetről-esetre bejelentessék. 

Felső-Szabolcs és a M. P. Irodalmi Társaság. 
A felső szabolcsi ref. egyházmegyében még néhai Lukács 
Ödön idejében és kezdeményezésére a legtöbb gyülekezet 
vagy tagja lett a M. P. I. T.-nak, vagy évi adományt 
küld a társaság pénztárába. A Társaság támogatása oly 
praktikusan van szerezve, hogy a tagdíjakat és adomá-
nyokat maga az egyházmegye szedeti össze és megbízott 
közege által együtt küldi föl a M. P. I. T. pénztárába, 
Ezt a dicséretes szokást Görömbei Péter, a mostani espe-
res is fentartja s lelkiismeretes ellenőrzés és buzdítás 
által fokozza. M. P. I. T.-unk pénztára a napokban kapta, 
meg a f.-szabolcsi traktus pénztárnokától, Vas Mihály 
gégényi lelkésztől a folyó évi tagdíjakat és adományokat 
272 azaz kétszázhetvenkét frt összegben. Midőn a felső-
szabolcsi egyházak elöljáróinak és különösen lelkészeinek 
Társulatunk eme példás támogatásáért, a nyilvánosság 
előtt is köszönetet mondani kedves kötelességünknek ismer-
jük, egyszersmind tisztelettel fölkérjük mindkét hitvallású 
prosestáns gyülekezeteink és egyházmegyéink elöljáróit, 
hogy a felső-szabolcsi egyházmegye és gyülekezetek példa 
jára M. Protestáns Irodalmi Társaságunkat belépésükkel 
és évi adományaikkal támogatni szíveskedjenek. Egyesített 
erővel haladunk, erőhevertetéssel vagy épen széthúzással 
csak tengődés és sorvadás vár reánk. 

Újból alakult esperesség. Az ág. h. evangélikusok 
tiszai egyházkerületében könnyebb egyházkormányzás szem-
pontjából kétfelé osztották a nagy kiterjedésű hegyaljai 
esperességet. A Zemplén déli részén, Ungban, Szabolcsban, 
Szatmárban, Hajdumegyében lévő egyházakból missziókból 
alakult az új esperesség tiszavidéki esperesség név alatt. 
Az esperesség új tisztviselőire beadott szavazatokat a na-
pokban bontották föl Nyíregyházán. Főesperessé egyhan-
gúlag Materny Lajos debreceni lelkészt, esperességi fel-
ügyelővé husz szavazat-tal Meskó László orsz. képviselőt 
dr. Zelenka Lajos 10 szavazata ellenében, alesperessé 
Simkovics Pál pazdicsi lelkészt választották meg 26 sza-
vazattal Riszdorfer Jánosnagy-bánvai lelkész négy szava-
zata ellen. Az új egyházmegye tisztviselőit szívesen üdvö-
zöljük fontos állásukban! 



I S K O L A . 

Az állam közoktatási költségvetése A pénzügy-
miniszter beterjesztette a jövő évi állami költségvetést. A 
vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetésének tervezetét 
a következőkben adta elő a miniszter: Egészben véve 
972,394 forinttal magasabb összeggel iránvoztatnak elő a 
vallás és közoktatásügyi minisztérium rendes kiadásai a 
mi az e tárca körébe eső valamennyi intézet fejlesztésére 
nemkülönben korábbi törvényes intézkedésekre vezethető 
vissza. 104,103 frttal növekesznek a felsőbb tanintézetek 
szükségletei, 103,008 frttal emelkednek a gimnáziumok s 
46,588 frttal a reáliskolák szükségletei, 42,266 frttal több 
vétetik fel a felekezeti törvényhatósági és községi közép-
iskolák segélyezésére, 48,171 frttal emelkedik az állami 
felsőbb leányiskolák szükséglete, 346,769 frttal nagyobb 
összeggel irányoztatik elő a népnevelés szükséglete, mert 
a mostoha anyagi viszonyok közt levő tanítók egy részé-
nek a 400 frtos fizetési fokozatból az 500 frtosba leendő 
előléptetése terveztetik, továbbá mert újabb népiskolák, 
polgári iskolák és kisdedóvó intézetek felállítása, a meg-
levő iskoláknál szükséges felsőbb, illetve parallel osztályok 
megnyitása a tanító személyzet szaporítását, valamint a 
dologi kiadások emelését nélkülözhetetlenné teszi s végül, 
mivel a tanító és tanítónőképző-intézeteknél különösen a 
köztartási költségeknek a tényleges szükséglet által indo-
kolt emelése elől elzárkózni nem lehet, 50.000 frttal több 
irányoztatik elő az egyházak segélyezésére. 

EGYESÜLET. 
A M. Prot. Irodalmi Társaság igazgató választ-

mánya e hó 13-án Hegedűs Sándor másodelnök vezetése 
alatt Antal Gábor, Bachot Dániel, Csiky Kálmán, Petri 
Elek, Szabó Aladár Szász Károly, Szilassy Aladár Zsi-
linszky Mihály, Szöts Farkas vál. tagok, Bendl Henrik 
pénztárnok, Fromm Lajos ügyész és Hornyánszky Viktor 
könyvbizományos jelenlétében ülést tartott. Tudomásul véte-
tett, hogy a f. évi kiadványok, nevezetesen a Zsilinszky-
féle vallásügyi tárgyalások IV-dik kötete, a »Koszorú«-ból 
tíz új füzet, a Szász Károly-féle »Csendes Órák* a 
kitűzött időre mind megjelentek és szétküldettek. A 
könyvkészletről készített »Leltár« az emlékkönyvben kinyo-
matandó. Az Egyetemes Egyházi Névtár és a prot. egy-
egyháztörténet megiratása ügyében felterjesztés intéztetik 
a konventhez. A pénztár állapota a sok tagdíj-hátralékok 
miatt kedvezőtlen, az összebalmozódtabb hátralékok ügyész 
közbejöttével behajtandők. Jövő évi kiadványokul megál-
lapíttattak: a) a morografia-sorozatban kisebb egyház-
történeti monográfiák több szerzőtől; a »Koszorú«-ban 
dr. Kecskeméthy István szerkesztésével tíz új füzet, me-
lyekben elbeszélés, rajz, verses és párbeszédes alakban 
4—4 kros füzetkékben a ker. hit alapigazságai, keresztyén 
hithűség, a becsületes, munkás életmód és foglalkozás 

áldásai szemléltetendők; az írói és szerkesztői díjak fede-
zését (mintegy 500 frt) ismét Hegedűs Sándor m. elnök 
vállalta magára; a »Házi Kincstár*-ba első sorban a 
Baksay Sándor által készítendő konfirmációi emlékkönyv, 
mely, ha el nem készülhetne, akkor valamely külföldi jeles 
műfordítása adandó. A »Bibliai Lexikon* ügyében szerkesz-
tőül Kenessey Béla kolozsvári theol. tanár választatott 
meg, az általa készített részletes tervezet és mutatvány s a 
megbízandó munkatársak iránt készített javaslat általános 
helyesléssel elfogadtatott. A költségek előállítása társadal-
mi útra tereltetett, nevezetesen a remélhető előfizetésen 
kívül még szükséges 7—8 ezer frt előállítása vegett egye-
sek és egyházi testületek körében gyűjtés indítandó, mely-
nek irodalmi előkészítésével a titkár bízatott meg. Csak 
ha a szükséges pénz biztosítottnak Ígérkezik, akkor kez-
dődik meg a munka. Több kisebb előterjesztés és meg-
keresés elintézése után az érdekes ülés véget ért. Egyes 
határozatainak részletesebb ismertetésére még visszatérünk. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület, mely a sze-
gények segítése, az elhagyatott gyermekek erkölcsi védelme 
s a cselédek erkölcsi gondozása terén oly szép keresztyén 
tevékenységet fejt ki, istápoltjai számára öt helyen tart 
karácsonyi ünnepet. Első ilyen ünnepe a külső-váci űti isko-
lában dec. 13-án folyt le, hová a vasárnapi iskolákat látogató 
szegény iskolás gyermekeket gyűjtötte össze. Itt összesen 
135 gyermeknek juttatott apróbb ajándékokat (ezek közt 
egy szép kis vallásos iratkát is), a legszegényebbek közül 
pedig 50-nek téli ruhát ajándékozott. Az ünnepélyen 
számos egyesületi tag jelenlétében a gyermekek s a Lorántffy 
egyesület énekkara énekeltek, Ilyefalvi V. Kálmán hit-
oktató rövid imádságot, Szabó Aladár theol. tanár alkalmi 
beszédet mondott s ezután ment végbe az ajándékok 
kiosztása. A második karácsonyi ünnepet e hó 19-én 
tartja a ref. főgimnázium dísztermében, a mikor Szász 
Károly püspök úr tart beszédet. December 23-án a temetői 
barakban, 28-án a vágóhídi barakban, 30-án pedig a viza-
fogói barakban tart ünnepet azoknak az elzüllött gyermekek-
nek javára, kiket a Lorántffy Zsuzsánna-egyesület önkényt 
vállalkozott tagjai hetenként egy órán kézi munkára 
tanítanak, egy órán pedig az úgynevezett vasárnapi is-
kolában vallás-erkölcsi oktatásban részesítenek. Ez utóbbi 
ünnepélyeken Gergely Antal gyűjtő-fogházi lelkész és 
Csűrös István tartanak alkalmi beszédeket. Az egyesület-
nek ezt az igazi szeretet-munkáját, mely a buzgóságon 
kívül sok költségbe is kerül, mind szélesebb körben kezdi 
méltányolni a keresztyén társadalom. Így pl. a mostani 
karácsonyi költségekre a számtalan kisebb ajándékok és 
adományok mellett, a belügyminiszter 150 frt, Cseh Ervin 
egyházmegyei gondnok 100 frtot, egy Névtelen 100 frtot, 
gróf Károlyi Tiborné 20 frtot, és többen ki tíz, ki öt stb. 
frtot küldöttek. Adományokat elfogadnak az egyesület 
következő tisztviselői: Szilassy Aladárné elnök (VII., Wes-
selényi-u. 65.), Vargha Gyuláné alelnök (IX., Kálvintér 7.) 
és Szöts Farkasné pénztárnok (IX., Erkel-u. 3.) 

A Luther-társaság szűkebb körű bizottsága Zsi-
linszky Mihály és Bachát Dániel elnöklete alatt e hó 8-án 



tartotta meg azt az ülését, a melynek tárgyát a megindí-
tandó új egyházi lap megbeszélése képezte. Az ülésen a 
meghívott vidéki szerkesztők közül Veres József és Famler 
Gusztáv jelentek meg. Paulik János, ev. vallástanár fel-
olvasta a lapra vonatkozó három tervjavaslatát, a melyek-
nek elkészítésével az elnökség részéről volt megbízva. 
Hosszabb vita fejlődött ki a körül, hogy az új lap szükséges-e, 
hol s milyen terjedelemben jelenjék meg s az úgynevezett 
»hivatalos rész* mit foglaljon magában? Veres József 
orosházi lelkész-esperes s az »Ev. egyház és iskola« 
szerkesztője különösen kifogásolva a lap élére állítandó 
bizottságot, fölöslegesnek tartotta az egész dolgot s nem 
kívánatosnak a lap pesti szerkesztését. Az elnök meggyőző 
szavai után azonban a bizottság a lap szükséges voltát 
hangsúlyozta s annak Pesten való szerkesztése mellett 
foglalt állást. Scholz G., Bachát D.. Horváth S., Famler G. 
és Rexa D. hozzászólásai után az lett a bizottság határozata, 
hogy az indítványozott felügyelő bizottság, mint a mely 
a lap vezetését csak nehezítené, ejtessék el s a lap füg-
getlen szerkesztés mellett, a fővárosban, másfél ívnyi ter-
jedelemben a Luther-társaság suhventiója mellett hetenként 
jelenjék meg. A kivitel módozatjára nézve az lett a meg-
állapodás, hogy a mostani >Ev. egyház és iskola* vétes-
sék át s bővíttessék ki a »hivatalos részszel«, a mibe 
mostani kiadója s szerkesztője elvileg beleegyezett, azon 
föltétellel, hogy a lap kiadása a fővárosba helyeztetik át 
s ő azt továbbra is vezeti, egy Pesten lakó társszerkesz-
tővel. A részletes feltételek és tervezet kidolgozása úgy a 
Luthertársaság, mint Veres József részéről folyamat-
ban van. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Eró'ss Lajosné szül. Wiegandt Laura, Erőss Lajos 

püspök-ladányi lelkész feleségének haláláról a következő 
gyászjelentést vettük. Erőss Lajos püspök-ladányi ev. ref. 
lelkész, mint férj s egyetlen gyermekem Sándor; özv. Wie-
gandt. Eduárdné mint édesanya; Wiegandt Arthur vasúti 
osztály mérnök, mint testvér a legmélyebb fájdalomtól 
porig sújtva tudatjuk a páratlan hűségű jó féleségnek, 
önfeláldozó édes anyának, leánynak és testvérnek néhai 
Erőss Lajosné szül. Wiegandt Laurának 8 esztendei lassú 
sorvadozás s néhány órai gyorsan jött szenvedés után 
életének 36-ik, boldog házasságának 14-ik évében, folyó 
hő 12-én, d. u. 3 órakor történt csendes elhunytát. A 
megboldogult drága halott földi részei f. hó 14-én d. u. 
2 órakor fognak az ev. ref. egyház szertartása szerint 
rövid ima után, örök nyugalomra tétetni. Őszinte rész-
véttel osztozunk a nagy csapástól sújtott család mély fáj-
dalmában s igaz szívvel kívánunk enyhülést sajgó sebeikre 
a vigasztalás és kegyelem Istenétől. 

f Konkoly Thege Gyula ügyvéd, Bars vármegye 
bizottsági tagja, a dunántúli ev. ref, egyházkerület és a 
barsi egyházmegye tanácsbirája, kerületi számvevő, kon 
venti képviselő negyvenkilencéves korában Budapesten 
meghalt. Tevékeny tagja volt a dunántúli egyházkerületnek 
s egyik-másik közigazgatási kérdésben az egyházi sajtó-
ban is felszólalt. December 13-án délután négy órakor 
temették el az új temetőben. Temetésén jelen volt Antal 
Gábor dunántúli püspök is. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
t 

* Személyi változások egyházi lapjainknál 
Lapunk felelős szerkesztője a jövő évi január 1-től kezdve 
a Lap mellé főmunkatársul Hamar István budapesti 
theologiai tanárt kérte föl. s kívüle még Református, 
Gergelg Antal gyűjtő-fogházi lelkész és Keresztesi Sámuel 
budapesti hitoktató lépnek be a szerkesztőségbe. — A 
»Dunántúli Prot. Lap« szerkesztése dr. Antal Gézától 
jövő év január 1-től kezdve Kis József pápai theol. tanár 
kezébe megy át. ki főmunkatársul maga mellé Faragó 
János pápai főgimnáziumi tanárt kérte föl. Nagyon kívána-
tos, sőt szükséges volna, hogy a most mutatkozó egyházi 
orrongás idején az egyházi lapok nemcsak a lelkészek, 
hanem az egyházkormányzáshan résztvevő világi urak 
részéről is minél szélesebb körű támogatásban részesít-
tessenek. 

* Szép karácsonyi ajándék. Szép karácsonyi 
ajándékkal lepte meg Cseh Ervin szerémi főispán, alsó-
baranyai egyházmegyei gondnok a Lorántffy Zsuzsánna-
egyesületet, a Nagypénteki ref. társaságot és a dunamelléki 
lelkészárvák számára felállítandó szeretetház-alapot. La-
punk szerkesztőjéhez intézett levele kíséretében mind a 
három intézetnek 100—100 frt, összesen 300 frt adományt 
küldött. A derék főúr és nagybuzgóságú főgondnok lelje 
jutalmát abban az igaz örömben, melyet a jókedvű ada-
kozás szerez úgy a megajándékozottaknak, mint magának 
az adakozónak. 

* Az Unitárius Szószék szerkesztője, Simó János 
sepsikőröspataki lelkész, egyházi főhatósága által tordai 
lelkészszé neveztetvén ki, lakását Tordára tette át. A kik 
tehát az Unitárius szószéket még megrendelni óhajtják, 
Tordára intézzék megrendelésüket. 

* Az anglikán papság vagyonossága köztudo-
mású. Miniszteri fizetést élvez ott akárhány egyszerű parokhus 
is, de még inkább a kanonokok és püspökök. E mellett 
a legvagyonosabb és legelőkelőbb családok sarjai lépnek 
papi szolgálatba, kik nagy magán-vagyont. visznek a 
parokhiákra. Az anglikán egyházban már egy egyszerű 
lelkészség elnyerése is nagyúri módot jelent. A nemrég 
elhunyt Bickcherter japáni anglikán misszionárius püspök-
ről megírták a lapok, hogy 70,000 forint értékű vagyon 
maradt utána, de Hills kanadai hittérítő püspök már egy 
negyedmilliót testálhatott, örököseire, a mi már valamivel 
több. Az angol papság vagyonáról fogalmat nyújtandó, 
elég a legutóbbi időből néhány papi örökséget fölsorolni, 
így a St. Dávid püspök hagyatéka 350,000 forint volt, a 
Clandalli esperesé 330,000 forint, a wakefieldi püspöké, 
a kiről Goldsmith bájos novellája szól, 13/4 millió, a 
wigani rektoré egy milliót a montmouthi esperesé pedig 
több mint másfél millió. Csak egy pap halt meg utóbbi 
időben szegényesen és ez a »szegény« is 10,000 forintot 
hagyott örököseire. Csodálatos vagy talán természetes, 
hogy ez a »high life*-ot élő papság teljességgel nem a 
legjobb és a leghűségesebb papság az angol földön. Pom-



pásan vadászik, kocsikázik és űzi a sportot, de a lelkek 
gondozásában meg se közelíti az úgvn. dissenter papság 
lelkiismeretességét és sikereit. Mert míg a magas egyház 
sorait keményen tizedeli a pápistaság és a szektáskodás, 
addig a dissenterek (presbyteriánusok, »free church«-beliek 
stb.) számban és erőben diadalmasan törnek előre. 

* A vallásos irodalom föllendítése érdekében 
Balogh Ferenc debreceni theol. tanár a következő kor-
szerű tanácsot ajálja a Szabad Egyházban: Régen az iro-
dalomnak a vallásos irodalom volt a legvirágzóbb ága s 
miért? Mert egyes nagy urak egyes kitűnő ifjakat kül-
földre küldöttek saját költségükön, a kik, mikor haza jövet 
valami jó könyvet írtak, az illető patronusok anyagi 
segítségével világra is bocsátották. Ezek a jó gazdag pat-
ronusok azonban ma már eltűntek s helyüket kell, hogy 
elfoglalja a nagy közönség. És ha a nagy közönség elfog-
lalja ezt a helyet, ha minden egyes hivő lélek érezi, hogy 
neki kötelessége a vallásos irodalmat anyagilag is támo-
gatnia s így pátronusnak lenni, akkor bekövetkezik vallásos 
irodalmunk fellendülése, virágzása. Ezt a tervszerű taná-
csot minél szélesebb körben, minél több hitfelünknek a 
szivére kellene kötni. Mert a míg az egyházi irodalom-
pártoló közönség csak a sok felől igénybe vett, szerény, 
sőt szegény papság soraiból keríil ki, addig csak teng-
leng minden irodalmi vállalatunk, a mely a vallás-erkölcsi 
élet felvirágoztatására és nemesítésére törekszik. 

* Lelkészi családok figyelmébe. Néhány év előtt 
elhalálozott zólyom lipcsei ev. tanító fia, z.-lipcsei asztalos 
mester, óhajtja leányát egv magyar protestáns papi csa-
ládnál elhelyezni azon célból, hogy mint kis cseléd korá-
nak megfelelő munkákat végezhessen s e mellett a magyar 
nyelvet elsajátíthassa teljesen s kivált jó magyaros kiej-
téssel. A leány egészséges, 14 éves jó polgári nevelésű, 
elmegy bármely magyar vidékre, az állást azonnal elfog-
lalja, szolgálatáért megfelelő bérre igényt, fart. Közelebbi 
értesítést megadja az alólírott azonnal. Zólyom-Lipcsén, 
1897. december 6. Wagner Mihály »Gizela« munkás 
árvaház igazgatója. 

Pályázat tanár i állásra. 
A szarvasi államilag segélyezett ág. h. ev. főgim-

náziumnál klasszika-filologiai. esetleg latin, s bármely 
modern nyelvi tanszékre pályázhatni. 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 forint 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pótlék, 
mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől szá-
mit. A rendes tanárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 
forintig emelkedhetik. Üresedés és kiválóság esetén elő-
léptetésre van kilátás. 

Az intézetbe lépő az országos tanári nyugdíjintézet-
nek kötelezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok bírnak kilátással végle-
gesítésre s oklevelesek a próba után figyelemben része-
sülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 frt lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra, 
OORNYÁNSZKY VIKTOR KÖ 

képesítésükre, eddigi szolgálataikra, hadkötelezettségükre 
vonatkozó irataikat f . évi december 3Í-Jeéig a főgimná-
zium igazgatójához küldjék. 

A megválasztott hivatalát 1898. január hő 6 kán 
tartozik elfoglalni. 

Szarvason, 1897. december 15. 
Miholay Mihály. 

1—2 főgimnáziumi felügyelő. 

1658/97. sz. P á l y á z a t . 

A halálozás folytán megüresedett makádi ev. reform, 
lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állással hivatalos becslés szerint 1220 forint 
értékű évi jövedelem jár, és így II-ik osztályű. 

Pályázati határidő 1898. január 16-ka, mely ideig 
a pályázati kérvények Baksav Sándor espereshez Kun-Szent-
Miklósra intézendők. 

E kérvényekhez, a törvényben előírt és a dunamel-
léki egyházkerületi közgyűlés 1884. jegyzőkönyvének 48. p. 
13. §-a értelmében esperesileg is újból igazolt minősít-
vényeken kívül, legfeljebb valamely kiválóbb érdemet vagy 
képesítést igazoló oklevelek csatolandók; az időközi szol-
gálati bizonylatok mellőzendők. 

Budapest, 1897. december hó. Szász Károly, 
püspök. 

Pályázati hirdetés orgonista-kántori 
állásra. 

A hódmező-vásárhelyi ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet egyik orgonista-kántori állásra, melynek díjazása: 
szabad lakás kerttel, készpénz 600 frt az egyházi pénz-
tárból évnegyedes részletekben előre fizetve; a várostól 
három öl tűzifa, nád és szénaváltságul 22 frt 75 kr.; 
szólós énekszós halottól 50 kr., imás vagy tanításostól 
1 forint. 

Kötelességei: a templom és temetési szolgálatok tel-
jesítése; ha valamikor az egyház kívánná, köteles lesz 
külön díj nélkül a temető-kántust tanítani és vezetni, mi-
dőn az ily temetés után külön 8 forint tiszteletdíjat fog 
kapni. Magán mű-éneklés a temetéseken nem engedte-
tik meg. 

Pályázhatnak olyan ev. ref vallásúak, kiknek tanítói 
oklevelük vagy érettségi bizonyítványuk van, s képesített-
ségüket, egészségűket, eddigi szolgálatukat, hadikölelezett-
ségöket igazoló és születési okirataikat 1898. január 9-éig 
alólírotthoz nyújtsák be. 

A verseny-próbára meghívottaknak a II. oszt. vasúti 
dijat megtéríti az egyház. 

Megválasztott, ha körülményei engedik, azonnal, de 
legkésőbb március 1-én állását elfoglalni tartozik. 

H.-M.-Vásárhelyen, 1897. dec. 7-én. 
Szeremlei Sámuel, 

2—2 lelkész-elnök. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Sierkesztősíg : 

IX. kerület, Erkel-utca 3. szám, hová a kéziratok 
eimzendök. 

Xiiadtí-liivatal : 
Hornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d i jak intézendök. 

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

Kiadja : 
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. 

Egyes szám ára ftO kr. 

Felhívás előfizetésre. 
Meghirdetjük az előfizetést az 1898-dik évre, 

Lapunk 41-ik évfolyamára. A régi vezérnyomon, 
a régi programm alapján. 

Programmunk: az egyház belső és külső épí-
tése, Jézus Krisztus evangéliuma alapján, a refor-
máció alapelvei szerint. Mert más fundamentumot 
senki sem vethet ezen kívül. 

Az egyház a Jézus Krisztus evangéliumára,, 
tehát isteni alapra épült szervezet. Az evangé-
liumi hit és élet az' éltető lelke ; a templom, az 
iskola s a többi egyházi intézmények a teste. 
Ha belső ereje meglankad vagy épen meg-
fogyatkozik: elsorvad a teste, összezsugorodik a 
külső szervezete is. A hit elszegényedését az 
egyház anyagi elszegényedése követi. Ezért a 
mily bizonyos, hogy hiterő alapította s az javí-
totta meg, ép oly kétségtelen, hogy hiterő tart ja 
fenn ós az erősíti meg az anyaszentegyházat. Ez 
az »egy szükséges dolog«, a többi mind ezután 
ós ebből következik. Mint Krisztus monclá: Ke-
ressétek először Istenországát s azután mindenek 
megadatnak néktek. 

Ezért az evangéliumból való megerősödésért 
imádkozzunk mindnyájan ós dolgozzunk mind-
nyájan, kik az Úr szőlőjébe állíttattunk; ezt kér-
jük, sürgetjük, munkáljuk mi az egyházi sajtóban. 
Mert régi mulasztások s megnehezült életviszo-
nyok miatt erősen ránk szakadtak az egyházi 
bajok. Mint olclott kéve, pusztulunk, veszünk. 
Gyökeres anyagi erősítésre, de még nagyobb 
erkölcsi megerősödésre van égető szükségünk. 

Mert a megerősödött hit biztosan megerő-
síti az egyház külső intézményeit is. Hol valódi 
hit virágzik: ott megnépesül a templom, ismét 
szentkönyvvé válik a biblia, az iskola újból vete-
ményes kert je lesz az egyháznak, keresztyén sze-
retet ós erkölcsi tisztaság tűzhelye lesz a család, 
valláserkölcsi ízt nyer az irodalom, a tudo-

mány Istennel s nem Isten nélkül halad, a mű-
vészet nem tolja félre az ethikai célokat, poli-
tikát és közéletet erkölcsi erők hatnak át. S még 
inkább föllendül az egyházi élet. Erőre kap az 
egyházi irodalom ; fölvirágzik a belső és külső 
misszió; virágzásnak indul az egyházi buzgóság és 
áldozatkészség; erkölcsi erővé izmosul az egyház-
társadalmi és egyesületi tevékenység; tiszteltté, ke-
resetté lesz az egyházi szolgálat; szeretet ós tisz-
telet hajléka a parókhia; a belső emberek külső 
helyzetének javításán készséggel fáradozik ós 
lelkesen áldoz a hithű ós egyházszerető gyüle-
kezet. És megfordítva: a hol erőtelen, lágymeleg 
a hit, vagy épen hitközöny ós hitetlenség ural-
kodik: ott nem törődömség vagy egyenes egyház-
gyülölet üt tanyát; hitéért nem áldoz, egyházától 
az adót, papjától tanítójától a fizetést megvonni 
igyekszik, házasságában, családjában, gyermeke 
neveltetésében hitét megrövidíteni, sőt személyi 
villongásból egyházát elhagyni, hitét megtagadni 
is kész ós képes a hitközönyös vagy hitetlen 
házasfél. 

E történeti ós tapasztalati tényekben nagy 
tanulság és fontos intelem rejlik. Az élő hit er-
kölcsi erőit nem pótolhatja semmi anyagi erő 
ós földi hatalom, s az egyház külső tatarozgatása 
belső megújhodás nélkül nem vezet gyökeres 
javulásra. Egyéni hiterönk növekedéseért imádkoz-
zunk és dolgozzunk, ha boldogulni akarunk. Adó-
reformok, állami segítség, alkotmányi és anyagi 
újjászervezés: mind eme szükséges dolgok csak 
akkor következhetnek be és vezethetnek kívánt 
sikerre, ha és a mennyiben mindezeket meg-
előzi vagy velők karöltve halad a hitbeli belső 
megerősödés ós megújulás. Csak e lelki átala-
kulás mellett remélhető, hogy egyházunk külső 
dolgaiban is gyökeres javulás áll be. 

De ezzel aztán bizton remélhető. Az idők 
jelei határozottan erre mutatnak. Egész nem-
zetünk s közelebbről egész egyházi társadal-
munk nagy forrongásban van. Az ethikai erők 



harcolnak az anyagiakkal, s az előbbiek kezdik 
érvényesíteni elnyomott jogaikat. A bálványok-
hoz fordult lelkek kezdenek Istenhez visszatérni. 
Az elhagyatott oltárok kezdenek népesülni. A 
köziélek, eltelve a korszellem vaskos realismu-
sától, eszményiség után áhítozik. A hitetlenség 
ismét megmutatta, hogy nem építő, nem meg-
tartó, csak bomlasztó erő. A század embere el-
fáradt az Isten nélkül s pihenni, örülni vágyik 
az Úr adta lelki békességben. 

Azért résen legyünk s legyen bátorságunk 
az Úrhoz hívogatni a megfáradt, a megterhelt 
lelkeket. Hirdessük hittel mind az Isten-kereső, 
mind az Isten-megvető lelkeknek a megváltó 
evangéliumot. Eleszszük lángra az oltárok ham-
vadó tüzeit. Vonjuk magunkhoz hitteljes mun-
kára a presbytert, a tanítót, s a gyülekezet többi 
hitbuzgó tagjait. Akkor ne féljünk az egyházi 
bajoktól s a néhol már mutatkozó egyházi vál-
ságtól. Akkor meglátjuk, hogy ól az Űr és az 
ő hatalmas kar ja megsegíti a benne bízókat; 
hogy a kik az Úrban bíznak, meg nem szégye-
nülnek, sőt inkább »azoknak erejök megújul és 
szárnyaikkal magasra repülnek, futnak és nem 
fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg«. Ne 
feledjük, hogy a hitetlenség csak erős hittel, s az 
erkölcsi sorvadás csak ép erős erkölcsiséggel győz-
hető le. 

Ily szellemben folytatandó irodalmi mun-
kásságunkhoz bizalommal kérjük egész protes-
táns közönségünk, különösen a lelkészi ós gond-
noki kar szellemi ós anyagi támogatását. Főként 
a művelt világi elemet általában is kérjük buzgó 
érdeklődésre és áldozatkész támogatásra. Egy-
háztestületi, társadalmi és irodalmi téren jöjje-
nek támogatására a papság megsokasodott és 
megnehezült egyházépítő munkásságának. Egy-
házjogi állásuk kötelezi, s közegyházunk válsá-
gos helyzete sürgeti őket fokozottabb egyházi 
tevékenységre. 

Részünkről minden áldozatot meghozunk, 
hogy lapunkat minél magasabb színvonalon tart-
hassuk. Szerkesztőségünket új erőkkel frissítjük 
föl. Jövő januáron kezdve főmunkatársul Hamar 
István budapesti theologiai tanár társunkat vol-
tunk szerencsések megnyerni ; kívüle még »Re-
formátusa:, továbbá Gergely Antal fogházi lelkész 
ós Keresztesi Samu budapesti hitoktató léptek 
be a szerkesztőségbe. 

A Lap előfizetési ára egész évre 9 frt, fél 
évre 4 frt 50 kr., csekélyebb fizetésű, neveze-
tesen Ill-ad ós IV-ed osztályú egyházak lelkészei 
egész évre 6, félévre 3 fr tért kapják a lapot. 

Szőts Farkas, 
felelős szerkesztő. 

Karácsony ünnepén. 

Karácsony az örök, isteni szeretet megtes-
tesülésének magasztos ünnepe. Mikor megteste-
sült az Ige, a mely kezdetben volt, Istennél volt, 
Isten volt; mikor megjelent ós lakozott közöt-
tünk Az, ki teljes vala kegyelemmel és igazság-
gal (Ján. 1: 14.). 

Minden versengés nélkül nagy titka hitünk-
nek az, a ki megjelent testben. A menny szállt 
vele a földre, Isten jelent meg az emberben ós 
az emberekhez, s lőn minékünk bölcsesógünk, 
szentségünk, váltságunk. Mikor elhomályosult az 
emberi elme fénye ós a szívjóság, a szeretet 
megfogyatkozott a földön: akkor, ki a népnek 
álmait virrasztja, elhagyni a szelíd Eg nem kí-
vánt, Megváltót külde végtelen malasztja a holt 
tetembe érző szív gyanánt; égi örök fényül el-
vakult világnak, ízesítő sóul a megromlott föld-
nek, erjesztő kovászul kérgesült sziveknek, örök 
üdvösségül emberi lelkeknek. 

íme, ez Jézus Krisztus, az emberiséget meg-
váltó isteni szeretet. 

Nem elvont ós láthatatlan jóság, hanem 
valóságos, jelenlevő, érdeklődő, szolgálatkész, 
hatalmas szeretet, mely a mienkhez hasonló em-
beri testben isteni módon ragyogott; mely em-
beri akkor is, mikor isteni, és mindig isteni 
akkor is, a mikor emberi volt. Minden tulajdon-
sága az isteni jóság ós szeretet óceánjából szár-
mazott: szeretett ott is, hol az ember csak gyű-
lölni tud; megbocsátott akkor is, mikor elfogyat-
kozott a földi irgalom. Úgy szeretett, a mint 
soha senki sem szeretett: szerette a szegényeket 
szerette a betegeket, szerette a gyermekeket, 
szerette a bűnösöket, sőt még ellenségeit is sze-
rette. Az ég alatt a föld szinón, ha volt valahol 
isteni szeretet: a názárethi Jézusé volt az, mely 
nem e gyarló földön nőtt, hanem Isten szent 
lelkétől fogantatott. 

Ennek az örök isteni szeretetnek emberi 
megtestesülését ünnepeljük nagy örömmel min-
den Karácsony ünnepén. 

Ámde a megtestesülés nagy öröme nemcsak 
a multó, nemcsak a történelemé, hanem a je-
lené, a jövőé, sőt az örökkévalóságé is. El a 
Jézus, a mi fejünk; ól ós uralkodik mennyen 
ós földön s az ő uralkodásának soha vége nem 
lesz, mert az ő országa nem e világból való ; 
neki teljes és örök hatalom adatott mennyen 
ós földön; az ég ós a föld elmúlnak, de az ő 
beszéde mindörökké megmarad; ő a feltámadás 
ós az élet, s a ki hisz és él ő benne, ha meg-
hal is, él az. 

S a megtestesült szeretetnek emez örökké-, 
valósága a mi karácsonyi örömünk koronája. 



Jézus nemcsak született, de él és örökké él a 
mi üdvösségünkre. A benne megtestesült sze-
retet nem mulandó emberi szeretet, hanem 
örökkétartó isteni szeretet. Jézus Krisztus ma 
és mindörökké ugyanaz. Örökké élő hatalmas 
Megváltó és örök fejedelme az üdvösségnek. El 
és uralkodik a benne hívők lelkében az ő bűn-
bocsátó, újjászülő, megszentelő és üdvözítő szent 
lelkével. El és örökké oktat a maga romolha 
tatlan igéjével és mennyei evangéliumával, mely 
Istennek ereje minden hívők üdvösségére. El és 
igazgat örök erőivel az Isten országában, a szen-
tek amaz egyességében, melynek vallása a Krisz-
tusi szeretet vallása s törvénye a Krisztusi sze-
retet törvénye. 

Ezt a karácsonyi nagy örömöt hirdetni 
küldjük ki kedves hitfeleinkhez N. N. urat, buda-
pesti papnevelő-intézetünk jóreményű növendékét, 
bizalommal kérve hítfeleinket: fogadják őt atyafi-
ságos szeretettel s terjeszszék ki jóindulatukat 
intézetünk szerény jövedelmű konviktusára is. 

Boldog ünneplés kívánása mellett atyafiúi 
üdvözlettel 

Budapest, 1897. december hóban. 
Szőts Farkas, 

a ref. theol. akadémia igazgató-
tanára. 

Helyzetünk képe s a muló év intő szava. 

Újra egy óv gördül le az időnek meg nem 
álló kerekén. Egy évvel vénebbek vagyunk újra 
s a mikor a rohanó év utolsó szárnycsapása su-
han el felettünk, valami önkéntelen meghatott-
ság vesz erőt lelkűnkön. Letűnik felettünk az 
óv, a melynek kezdetén reménytől s aggodalom-
tól remegő szívvel állottunk egykor s most, a 
mikor bucsúzunk tőle s a mikor az advent napjai 
szent áhítatra, önvizsgálatra hívnak: méltó, hogy 
mielőtt elsuhanna felettünk a muló évnek utolsó 
napja is, megállítsuk egy pillanatra s számon 
kérjük tőle, azaz hogy számon kérjük önma-
gunktól, mit művelt, hagyött-e maga után áldó 
emlékezetet, vagy ha ezt nem, búcsúzóra hagy-e 
valami megszívlelendő tanulságot számunkra?! 

Álljunk meg azért az év határkövénél, szá-
mítsuk össze nyereségünket és veszteségünket, 
s a számadásból merítsünk tapasztalatot a jö-
vendőre. 

Ha egy pillanatot vetünk is csak a lefolyó 
évre s annak történeteire, azt látjuk, hogy egy-
házi életünknek Bethesda tava megmozdult vala-
hára. A megváltozott viszonyok S 8<Z azok által 
ha nem is létrehozott, de kifejlődésre juttatott s 
eléggé szomorú jelenségek mintha felrázták volna 
egyházi életünket abból az álomból, a melybe a 

külső törvényekbe való bizakodás s az abból 
támadt ellustulás ringattak bennünket, már meg-
lehetős idő óta. A nyílások, repedések, itt-ott a 
falaknak alapjokban megrendülése kezdi már 
magára vonni nem ugyan annyira hivatalos egy-
házunk, mint inkább lelkészkedő papságunk figyel 
mót. Az a meggyőződós, hogy baj van s hogy a 
bajon lehetőleg gyorsan segítenünk kell, az el-
múlt évben, mind szélesebb körben uralkodóvá 
vált; még olyan körökben is, a melyek ezelőtt 
néhány évvel még mindent rózsá.s színben lát-
tak s csak feltűnési viszketegnek, vagy felesle-
gesnek minősítették azoknak törekvését, a kik 
egyházi viszonyaink javítását s a fokozottabb vé-
dekezés ós építés szükségét hangoztatták. 

Egyházi gyűléseink, értekezleteink csaknem 
kivétel nélkül foglalkoztak bajaink feltárásával; 
egyházi lapjaink hasábjai pedig telve voltak egy-
felől panaszszal ós szomorú statisztikákkal, más-
felől a kibontakozást kereső cikkekkel és javas-
latokkal. Mindez arról tanúskodik, hogy a ké-
nyelmes pihenésnek napjai letűntek, a rózsás 
álmok szétfoszlottak s a felébredés nem volt kel-
lemes. Érezzük, hogy egyházi életünk eresztékei 
megtágultak, hogy azelőtt figyelemre is alig mél-
tatott ellenségeink sikerrel kezdik bontogatni 
védő falainkat. Erezzük, hogy védő fegyvereink 
egyfelől elrozsdásodtak, másfelől a modern kor 
által tú lszárnyal ta lak, s még szomorúbban tapasz-
taljuk azt is, hogy a védekezés nehéz munká-
jában nem áll rendelkezésünkre híveinkben az 
a lelkes ós rendíthetetlen hadsereg, mely ha 
fegyverei elégtelensége miatt támadni nem képes 
is, de legalább elszántan megáll s csak utolsó 
lehelletóvel bocsátja ki kezéből a lelki szabad-
ság harcképes zászlaját. Csapataink ingadoznak, 
egyik része hátrál, a másik része a könnyebb 
szolgálat, vagy a bővebb táplálók reményében, 
a harmadik része a vezérek alvása miatt támadt 
fejvesztettség miatt desertál szent zászlója alól s 
megy át az ellenség táborába. 

Itt a vegyesházasságok körül kifejtett ügyes 
lélekhalászat, amott a sectarius irányzat, sőt 
néhol-nóhol már a felekezetnélkülisóg réme ra-
gadozza nyájunkat s minden oldalról csak panasz 
hangzik egyházi életünk mezejón. 

Hogy sebeink vannak s hogy e sebek minél 
előbb orvoslandók, ezt a meggyőződóst teljesen 
megérlelte a lefolyó esztendő. 

Munkába kell állanunk, orvosszereket kell 
keresnünk, ez volt ez évi egyházi életünk jel-
szava s a nem nagyon hízelgő mondás: »maga 
kárán tanul a magyar« igazsága raj tunk valóban 
beteljesült. Káraink, veszteségeink, gyülekezeteink 
bomladozása rázott fel csendes álmadozásaink-
ból; de csak hogy végre is felrázott! Hogy órez-



zük a nyert sebek sajgását, ez meg azt mulatja, 
hogy élünk, s hogy a sajgás fájdalma felnyitotta 
szemeinket, az azt mutatja, hogy régi mozdulat-
lanságunk nem halál, hanem csak elalvás vala. 
Ezt látni s tapasztalni örvendetes s a jövőre 
nézve biztató; bár jobb szerettük volna a magyar 
revivalt akkor látni, a mikor még csak ólálkod-
tak szent hajlékunk körül ellenségeink a gyúj-
togató csóvával, de még nem vetették azt fede-
lünkre, hogy lángra lobbantsák azt fejünk felett. 
Akkor még könnyű lett volna eloltani a ránk 
vetni akart üszköt, ma pedig, ha sikerül is 
lokalizálni a veszedelmet, mégis nagy a kárunk, 
mert valljuk be őszintén, a tűz elég nagy dara-
bot megemésztett már nagynevű őseink által 
emelt hajlókunkból. 

A mi azonban már elmúlt, az többé vissza 
nem jő. A mult tévedéseit és mulasztását jóvá-
tenni csak a jelennek es a jövőnek feladata. 

A jóvátétel munkája is kezd lassanként 
megindulni; de ha ezen végig tekintünk, bizony 
csak olyannak találjuk azt, mint azét, a kit 
csendes alvásából azzal a hírrel riasztanak fel, 
hogy ég a ház a feje felett. A megriadt ember 
menteni akar, de rendesen azt kapja fel, a mi 
legkevésbbé értékes s a valódi kincseket benn 
felejti, s a mikor oltani akar, mindenhez kap, 
csak ahhoz nem, a mi annak legjobb eszköze 
volna, sőt a nagy sietségben a tűz helyett ol-
tani akaró társát önti nyakon igen gyakran. 

így vagyunk mi még a mi mozdulni kezelő 
egyházi életünkben s a segítés munkájában. 
Egyikünk egyben, másikunk másban keresi ba-
jaink forrását s egyik egyet, másik mást ajánl 
a források betömésére. A vélemények szerte-
ágaznak s még nincs higgadt és egyöntetű meg-
győződés igazi teendőink felől. 

Főként két szempont az, a melyből helyze-
tünket bírálni, a bajok forrásait keresni s orvos-
lását próbálni látjuk: a szellemi ós az anyagi. 
A szellemi, vagy helyesebben a vallás-erkölcsi 
szempont bajaink eredetét az evangélium erői-
nek közöttünk való meglanyhulásában látja ós 
orvosszerül az evangélizációt, a belmissziót és 
általában családi, gyülekezeti s közegyházi éle-
tünknek az evangélium ereje által való regene-
ráltatását ajánlja. Az anyagi szempont, bár nem 
tagadja is általában az intensivebb igehirdetés, 
a lelki gondozás s az egyháziasság emelésének 
szükségességót, de bajaink fő forrását mégis in-
kább anyagi körülményeink szegénységében : a 
gyülekezeteken levő nagy adóterhekben s a papi 
fizetések elégtelenségében keresi. Ezek javísását 
követeli s legelső sorban ettől várja azután a szel-
lemi oldal fellendülését is. 

Nem szándékom a két felfogást a jelen al-

kalommal részletes bírálat tárgyává tenni s ke-
resni igazságát egyiknek is, másiknak is; most 
csupán azt az óhajomat ós kérésemet fejezem 
ki mindkét felfogás pártolói előtt, hogy e két 
szempontot ne állítsuk mereven egymással szembe 
s ne törjünk pálcát a más véleményen levők 
felett. Elfogulatlanul ítélve megláthatjuk, hogy 
mindkét szempontnak megvan a maga létjogo-
sultsága s mindegyiknek megvan a maga rész- J 

igazsága. Ne felejtsük azonban, hogy a létjogo-
sultság és a részigazság a kizárólagosság érté-
kével még nem bír s hogy mint minden egyéb 
téren, úgy egyházi életünk regenerálása terén is 
csak úgy s akkor várhatunk örvendetes ered-
ményt, ha a rószigazságokat egyesíteni, a szel-
lemi és anyagi oldalt egymással harmóniába 
hozni s harmonikusan kifejleszteni képesek le-
szünk. Tény, hogy az evangélium erői köztünk 
meglanyhultak s forrón óhajtandó, hogy azok 
előtt egyházi életünk megdugult csatornái újra 
megnyittassanak; de tény az is, hogy ez erők meg-
lanyhulása nem kizárólag a hűségtelen pásztor-
kodásnak eredménye, hanem az anyagi viszo-
nyok sok helyen nyomasztó, sok helyen elég-
telen voltának is, a miből az is következik, hogy 
itt is könnyítenünk, itt is segítenünk kell, ha 
azt akarjuk, hogy megújulásunk szellemi és anyagi • 
harmóniába olvadjon össze. 

Mincl a szellemi, mind az anyagi segítés-
nek megtalálhatjuk alkalmas eszközeit, ha hig-
gadtan gondolkozunk, meghallgatjuk egymást s 
nem vesztjük el mérsékletünket s egymás iránt 
való becsülésünket az elvek ós eszmék súr-
lódásában. Ma még e higgadt gondolkozás, e 
mérséklet nem igen van meg. Az egyik fél is, 
a másik is túlságba ragadtat ja magát s az utolsó 
időkben szomorúan kellett tapasztalnunk már 
azt is, hogy az eszmék ós az elvek harca sze-
mélyi harccá, egymás gunyolásává és pellengérre 
állításává változott át. Ennek nem szabad így 
maradnia, a szent ügynek, egyházunk építése mun 
kájának nem szabad a személyeskedés posvá-
nyába vesznie el! Különbözők lehetnek az utak, 
a melyeken indulni jónak látjuk; különbözők az 
eszközök, a miket használni javaslunk, ele a cél 
egy: szent egyházunk építése s felvirágoztatása. 
Azért e munkában meg kell ér tenünk egymást, 
hogy annak eredménye is lehessen. 

Némuljon el azért a harci zaj; a muló óv 
irányítsa figyelmünket önmagunkra, serkentsen 
önbirálatra s a kibékülésnek fenséges ünnepe 
hozzon békességet mi közénk is. Higgadt, komoly 
eszmecsere, a különböző vélemények igazságai-
nak leszűrése s felhasználása mutathat ja csak 
meg számunkra az igazán helyes középutat s 
adhatja kezünkbe a törhetetlen s diadalra vezető 



fegyverekei. Egymást megérteni , egymást meg-
becsülni, egymással a közös cél érdekében kezet 
fogni: ezt tanul juk meg legelőször is. Ez a letűnő 
óv búcsúszava hozzánk. Ha megér t jük s megfo-
gad juk : ügyünk diadala biztosítva van. 

H. I. 

I S K O L A Ü G Y . 

Családi nevelés. 

Mint a természeti, úgy a szellemi világban és az 
építésnél az alap a fő dolog. Ha a fundamentum szilárd, 
s a falak az alap szilárdságához arányítva emelked-
nek: nem lehet félnünk, hogy házunk összeomlik; ha az 
egyéni jellemképződésnek sikerül a gyermekkorban alapot 
vetni, ez alapon csak egészséges fejlődést várhatunk, a 
mely úgy az egyén, mint az emberiség számára nemes 
gyümölcsöket, valódi jótetteket fog érlelni. Az alap 
pedig nem lehet más, mint a mely egyszer vettetett, 
vagyis a Krisztus vallásából folyó, s abból mindenkor 
tápot, erőt nyerő tiszta valláserkölcsi érzület. 

Ez érzület fölébresztése és ápolása első sorban 
az anyák kötelessége, s egyszersmind legmagasztosabb 
hivatása. 

A milyen valamely nemzetnek nőosztálya, a milye-
nek a családanyák, olyan a nemzetnek valláserkölcsi 
világa, élete is. A nők nevelik, vezetik nemcsak a kis-
gyermekeket, hanem a férfiakat is. A férfi hiúsága, dics-
vágya, bátorsága, lelkesedése, szóval minden erénye leg-
többször annak következménye, hogy az erős hódolni 
akar a gyengének. A nők gyengeségükkel uralkodnak az 
erőseken. 

A tudós a nagy fáradsággal megszerzett dicsőségét 
a nő lábaihoz rakja, hogy egy boldogító mosolyt nyerjen 
érte; a költő a nők szépségét, nemes szivét dicsőíti, hogy 
egy nő szivének oltárán egyedül ő legyen az áldozó, s ez 
így megy a társadalom minden rendű és rangú emberei-
vel. És ha ezt nem tagadhatjuk, akkor a valláserkölcsi 
élet terén is a nőket, az anyákat kell keresnünk, mert 
ezek nevelték a jelen nemzedéket, s ezek kezében van a 
jövő nemzedék élete is. 

A gyermek nem születik vallásosnak, vagy vallás-
talannak; bár a valláserkölcsi tehetség, vagy képesség ép 
úgy megvan benne, mint más szellemi képesség, a melyet 
aztán ép úgy kell nevelni, fejleszteni, mint más tehetsé-
geket, vagy mint a testi erőket. 

A ki nem tornáz, a ki testi erejének fokozására 
nem gondol, az nem fogja öklével a követ darabokra 
törni, az még a gyenge nádszál eltörésére is nehezen 
vállalkozik. így vagyunk a lelki erőkkel is. A kit gyermek-
korában nem taníttatnak, szellemi erőit nem fejlesztették, 
annak nagy korában nagyon nehezen, vagy épen sehogy 
sem megy az ismeretek megszerzése. A vallási tehetséget 

is korán ébreszteni és ápolni kell, ba azt akarjuk, hogy 
a jövő nemzedék vallásos legyen. 

A gyermek első nevelője az anya, első nevelő inté-
zete pedig a család. 

Nem célom a nevelés szabályait, törvényeit rend-
szeresen előterjeszteni, egy ily rövid cikk keretében ezt 
tenni alig is lehetne, de meg én jobban szeretem a pél-
dákat, mert ezekből minden gondolkozni szerető ember 
maga vonhatja le a törvényt. 

Ha a gyermek áldás, akkor nagyon sok anya érde-
metlen Istennek ezen ajándékára. 

Sok gyermeket ismerek, a kiknek jobb sorsa volna a 
vadállatok, mint az anyai karok között, a kiknek a családi 
légkör csak ártalmára szolgál. 

Vannak anyák, kik gyermekeiket kidobják a cselé-
dek közé, kik aztán, hogy békében maradjanak a gyer-
mekektől, megengednek nekik mindent, mi alatt az anyák 
vendégeikkel, vagy a mulatságok egyik vagy másik nemé-
vel igyekeznek boldogságot szerezni. A gyermek nő, fel-
nevelik a cselédek, a kiktől egyetlen szívnemesítő szót 
nem hallanak. S az ilyen anyák csodálkoznak, ha gyer-
mekeik rosszak, hálátlanok és fejökre szégyent hoznak, 
holott ők telték gyermekeiket szerencsétlenekké, sokszor 
gonoszokká, midőn a szórakozások, a mulatságok közt 
elfeledkeztek a gyermek lelki életének valláserkölcsi ala-
pot adni. 

Vannak anyák, a kik meg épen túlságos szerete-
tökkel lesznek megrontói gyermekeiknek. Ők nem bízzák 
a gyermeket cselédre, hanem ők lesznek annak rabszolgái. 
Ők a gyermek játszótársai, mert félnek, hogy ha más 
gyermekekkel érintkezi, kezekről csak mocsok ragad gyer-
mekökre., Ámde ez engedelmességet kivan játszótársától. 
S lehetne-e engedelmesebb valaki mint a mama, ki nem 
okos, de majomszeretettel halmozza el kicsikéjét? Ő 
megtesz mindent, a mit a gyermek csak kiván. Elnézi, 
hogy ma kapott játékait összetörje, s midőn más, újabb 
játékért kesereg, csakhogy szive meg ne repedjen, a mama 
megígéri, hogy holnap vesz neki olyat, a milyen tetszik. 

Ha a cselédek a ház szemefényének óhajtását ki 
nem találják, úgy kikapnak és pedig a kis zsarnok előtt, 
mert ennek megsértése elégtételt kiván, hogy egy hétig 
sem esik jól az étel. Midőn a gyermek ezt észreveszi, 
mindig újabb követeléssel áll élő és szivében örvend, hogy 
érette mások keservesen szenvednek. így ébresztik föl, 
s így ápolják az anyák sokszor a szívtelenséget, nem 
gondolva meg, hogy ba a gyermek felnő, annak a szív-
telenségnek ők fogják enni keserves könyek közt legelső 
és legéretlenebb gyümölcseit. 

A valláserkölési élet súlypontja kétségkívül a szív-
ben, az érzelemben van Hiába verjük a csillagokat tudo-
mányunkkal, hiába oly általános a műveltség, hogy az 
ennek alapját képező írni-olvasni tudással ma már majd-
nem mindenki bír: nagyon is meglátszik, hogy a tudo-
mányban való előre haladás nem egy a Krisztus szerinti 
tökéletesedéssel. Ő főleg az érzület tisztaságát, nemességét 
sürgette, ellentétben az ő korában uralkodó cselekedet-



elvüséggel. S ha a vallás főként az érzelem ügye, akkor 
természetesen sziveket kell teremtenünk annak befoga-
dására. Ezt pedig inkább a nőknél, mint a férfiaknál kell 
keresnünk, mert a nők már természettől gyöngédebbek, s 
így hajlandóbbak is az érzelmek befogadására, de meg 
hivatásuk is az, hogy míg a férfiak a családi tűzhely 
fentartásáért, sokszor attól távol küzdjenek: a nők annak 
melegét megőrizni, ápolni törekedjenek. 

Ha ilyen nőket, ilyen anyákat óhajtunk, ügy mai 
nevelés-rendszerünket alaposan meg kell változtatnunk. 
Ma a tudást, az ismeretek megszerzését tartják fő dolog 
nak, s aztán leendő anyák helyeit nevelnek fél férfiakat 
a kiket képesítnek, egy pár hivatalt kivéve, mindenre, a 
kik aztán, ha a természet törvénye szerint anyákká lesz-
nek, pedig mindnyájan, legalább is feleséggé kívánnak 
lenni, a legtöbbször olyanok lesznek, mint a minőket a 
fennebbi képekben mutattam. 

A mi különösen a nemes vallásos érzelmeket illeti, 
azokat mondhatni kizárólag a családban szerezhetjük 
meg. Ámde elmúlt az a régi jó szokás, a midőn a csa-
ládapa esténként összegyűjté gyermekeit, cselédeit, s ének-
ben és imában adott hálát a család az Istennek jóvol-
táért. Nagyon kevés ház van ma, a melyben e szavakat 
hallhatnók: Én és az én házam népe tiszteljük az urat. 
De épen ezért is oly sok a nyomor, oly sok egyházi és 
társadalmi téren a baj. Ha bajaink megszüntetését nem-
csak szóval, de szívvel is óhajtjuk : neveljünk keresztyén 
nőket, anyákat, mert ezek nevelik a gyermekeket, a kié 
pedig a gyermek, a leendő nemzedék, azé egyszersmind 
a jövő is. K.— 

T Á R C A . 

Krisztus ma születet t ! 
(Mutatványul szerzőnek »Költemények* című most megjelent 

verskötetéből). 

Tündér Keletnek tájirul 
Szent éjszakán hajnal pirul. 
Világosság jövel, jövel, 
Elmére, szívre fényt lövelj! 
Áldott nap, drága ünnep, 
Kik a sötétben ülnek, 
Nyernek látó szemet — 
Krisztus ma született! 

Siralomvölgyén a tövis 
Pálmát hoz annak, a ki hisz; 

, A köny omol bár s fáj a seb, 
Velők a lélek fényesebb. . 
Mennyből üdítő balzsam 
Hull permetezve, lassan 
És szül új életet — 
Krisztus ma született! 

Jönnek a fáradt vándorok, 
Megtörik térd, a köny csorog. 
És egy kéz, ama mennyei, 
Terhöket mind leemeli. 
Ragyog az Isten képe, 
S fehér zászlóként béke 
Leng a világ felett — 
Krisztus ma született! 

Virágot hajt a díszhalom, 
Reményt a gyász és fájdalom; 
Rab népek rázzák láncukat, 
S a szolgajárom szétszakad. 
Az élet és igazság, 
Az eszme és szabadság 
U1 dicső ünnepet — 
Krisztus ma született! 

Dalotokon szent angyalok, 
A lelkemben megindulok. 
Gyermek vagyok és véletek 
Vigadozván énekelek: 
Dicsőség néked Isten 
A magas mennyben! S itt lenn 
Békesség, szeretet — 
Kisztus ma született. 

Sántha Károly. 

Dicsőség az égen! 

Bethlehemi pusztán csendült meg az ének, 
Szent karácsony éjen, 
Angyaloknak ajkán szegény pásztoroknak: 
»Dicsőség az égen !« 

»Dicsőség az égen, békesség a földön, 
Szeretet mindennek! 
Megváltó született, kicsi jászolában 
Kicsi Bethlehemnek!« 

Századok után is bethlehemi ének 
Újra meg-megcsendül; 
Szent karácsony estén vissza-visszahangzik 
Mindig a szivembül. 

»Dicsőség az égen, szeretet a földön* . . . 
Csak rebegi ajkam. 
S én Uram! úgy vágyom: árva fejemet, hogy 
Jászolodra hajtsam! 

Elszárnyal a lelkem napsütötte tájra: 
Lelki Bethlehembe; 
Angyalok hirdette csendes égi béke 
Száll be a szivembe. 



Fájdalom elalszik, harag szertefoszlik. 
Feledek kétséget; 
Jézusom, Megváltóm! hittel, szeretettel 
Áldozom tenéked. 

Gyermeki örömmel lelkem eltelik, mint 
Valamikor régen; 
S ajkam azt susogja, szivem azt dobogja: 
»Dicsőség az égen!« 

Seregélyes. Borsos István. 

Göthe és a protestantismus. 
Általános vélemény szerint Göthe nem volt pozitív 

hivő. Az ismeret kételyei, a metafizikai megfejthetlen után 
való sóvárgás egy költő géniusznál sem találtak oly igaz 
hangokra, mint a >Faust« költőjénél. Mindamellett Göthé-
nek megvoltak a maga nézetei úgy a protestantismusról, 
mint a katholicismusról s ha nem is a vallás nagy igaz-
ságai, de saját subjectiv világnézlete szempontjából ítélete 
mérlegébe állította az eszmék e két nagy világtörténeti 
áramlatát. A mérlegelés eredménye nem lehetett kétséges 
a philosophiai gondolkozás azon gyökeres átalakulása 
mellett, melyet az avult rationalismussal szemben Spinoza 
feltámasztott szelleme idézett föl magával. Herder, Jacobi, 
Göthe, ennek az új vallásnak voltak fáklyavivői, melynek 
győzelemre vitelében a vezérszerepet Jacobi játszta. 

Jacobi volt az első, a ki nyíltan kijelentette: »c-sak 
két philosophia lehetséges, a Platóé és a Spinozáé ; válasz-
szon kiki őszintén a kettő közül«. Ő teljes őszinteséggel 
Spinozát választotta, ép úgy mint Göthe is. »Tagadom, 
írta Jacobi a még mindig habozó Herdernek, hogy a vég-
okok és a ható okok rendszere közt valami közvetítő 
rendszer lehessen, mely minden emberre nézve érthető. 
Az értelem és az akarat, ha nem a legelső és a legma-
gasabb. akkor csak alárendelt erő, csak rúgó és nem 
motor, csak egy gépezet, a mely leszerelhető és a mely-
nek szerkezete leleplezhető. Mechanizmus alatt értem a 
tisztán ható okok minden lánczotatát, mely ipso facto 
szükségképeni láncolat, épen úgy, mint a hogy egy szük-
ségképeni láncolat, a mennyiben szükség képeni, ipso facto 
gépies«. 

Mendelsohn kezdetben azzal akarta lefegyverezni 
Jacobit, hogy illetéktelen dilettanskodást vetett szemére. 
De a Spinoza tanáról írt levelek megjelenése után ez 
többé nem volt lehetséges. Jacobi philosophiáját meg le-
hetett cáfolni, ki lehetett gúnyolni, de ignorálni nem 
lehetett. Fontosságát mutatták a nyomában támadt élénk 
felszólalások. 

A mi Göthét illeti ugyan, ő nem mindenben osz-
totta egészen Jacobi nézeteit. Nem fogadhatta el külö-
nösen azt, hogy a természet ellenkezzék Istennel. Épen 
az ellenkezőt hitte s azért nem is járult hozzá Jacobi 
magyarázatához, A spinozismus előtte egész más egyéb, 
mint abstract mechanismus, s mindenesetre többet ér 
annál, a mivel Jacobi akarta azt helyettesíteni. Ép oly 

atheista mint Spinoza, de ő nem riad vissza sem a szótól, 
sem a lényegtől. 

A mit azonban Göthe is legbámulatosabbnak tart 
a spinozismusban, az az a mód, a mi benne a termé-
szet istenének van proclamálva és bemutatva. Isten nyi-
latkozik benne mindenütt: »etiam in herbis et lapidibus.* 

Göthe, ki a természetet mindenben bálványozta, 
vallásbölcseimi rendszerében is teljesen eredeti. Átvette 
mások rendszereiből azt, a mi saját lelki irányának meg-
felelt, de követni egyiket sem követte, különösen Leibnitz, 
Kant, Fichte, Schelling, Hegel és mindenekfölött itt is 
Spinoza sorban nyomot hagytak szellemén, de egyiknek 
sem adott előnyt a másik felett, mindannyit egybe tudta 
olvasztani a maga sajátságos ecclecticismusában. Mint 
maga bevallja: 

Er gehörte zu keiner Richtung. 
Blieb Liebhaber bis zu Ende. 

Mint művész és költő, Göthe polvtheista, mint természet-
bölcselő ellenben pantheista. Isten és lélek előtte ugyan-
azonos a természettel. Hitt ugyan Isten létezésében, de 
ez az Isten előtte a természetben volt immanens és hitt 
a lélek halhatatlanságában, de ez a lélek rá nézve az 
örökkévaló, változhatlan erő volt, úgy, a mint az a fej-
lődés törvényeiben nyilvánult. Leibnitz monadja, s a mit 
ő aristotelesi kifejezéssel entelechiának nevezett. 

Ez a philosophia nem gátolta Göthét, hogy a ke-
reszténység előtt meghódoljon, mint az erkölcsiség leg-
magasabb elveinek revelatiója előtt, de azért természetes 
ellenszenvét sem titkolhatta el egy oly tannal szemben, 
mely a nevető, mosolygó világot sírhalom völgyévé vál-
toztatja. Ily ellenszenvet nyilvánított különösen velencei 
epigrammjai némelyikében, »A korinthusi menyasszony* 
című balladájában és Olaszországból írt leveleiben. 

A modern művészet festményei csak annyiban nyer-
ték meg tetszését, a mennyiben ez antik ideálnak meg-
feleltek s azért vonzódott nagyon Rafael bájt és derült-
séget lehelő alakjaihoz, ellenben kimodhatatlanul meg-
botránkozott azokon a vértanú jeleneteken, melyekben 
a bolognai iskola tetszelgett magának. Borzadt mindentől, 
a mi a középkori ascetismusra emlékeztetett és szemére 
lobbantotta a katholicismusnak, hogy az őskeresztyénsé-
get idétlen és barokk paganizmusra változtatta. Annyira 
idegenkedett a katholikus vallástól, hogy nem egyszer 
Rómában, midőn ily szertartások tanuja volt, megmoz-
dulni érezte magában a protestánsság eredendő bűnét. 
(»da regte sich die protestantische Erbsünde«.) 

Fokozódott még Göthének a katholicismus iránt 
érzett ellenszenve Rómában tartózkodása első napjaiban. 
Elmerengve a természet és művészet elébe terülő szépsé-
gein, nem utasíthatta el magától azt a gondolatot, hogy 
ha Krisztus visszatérne a földre, alighanem abban a ve-
szélyben forogna, hogy újra felfeszítsék s a mint a Qui-
rinál kápolnában látja a pápa misézését, szóba jött a 
»venio iterum crucifigi«. V. S. 



MISSZIOÜGY. 
A keresztyén misszió Khinában. 

Lapunk 40., 41. és 42. számaiban közöltük, Griffith 
John angol hittérítő levelét, melyben érdekesen írta le 
Chinában a terjeszkedő keresztyén vallás küzdelmeit és ki-
látásait. Nevezett hittérítőnek a Christian Worldban egy 
újabb levele jelent meg, melyből kiemeljük a következő 
részleteket. 

Habár Mr. Sparbamot és engem kiűztek is Heng-
Csóból, de azért benszülött ügynökeinket megtűrték és 
hittérítő munkájuk elé semmiféle akadályt sem gördítettek. 
Május hóban egyik benszülött evangélistánkat, Peng Lan-
Szenget küldöttük Heng-Csóba, hogy az ottani kis egy-
ház élére álljon és a környéken is terjessze az evangé-
liumot. A hatóság eleinte hidegen bánt vele, úgy hogy 
Peng már-már aggódni kezdett. Azonban valami okból 
hirtelen megváltozott a hatóság magaviselete. 

Jülius hóban Peng tudatta velünk, hogy Heng-Csó-
ban a hatóság tudtával és beleegyezésével egy nagy házat 
bérelt ki, melyben isteni tiszteleteket tartanak. Vasárnapo-
kon harminc benszülött keresztyén szokott megjelenni. 
Irta azt is, hogy Heng-Shan városban is bérelt ki egy 
házat könyves boltja számára és hogy e városban is 
vagy harminc keresztyén lakik. Heng-Shan ugyan kicsi, 
de mégis Hunan nevezetesebb helyei közé tartozik. A 
Sziang folyó balpartján Heng-Csótól aláfelé mintegy ötven 
(ang.) mérföldnyire fekszik. 

Peng, miután az említett házat birtokába vette, 
annak agy részét imaházzá alakította át. (Khinai nyelven: 
Fuh-yin-hui-tang = Az örömhír társulatának csarnoka, 
így nevezik Közép-Khinában a londoni missziótársulat 
templomait). Peng a. hatóságokat is megkereste, hogy a 
keresztyén vallás érdekében proclamatiókat bocsátanának 
ki. Eleinte hallani sem akartak róla, de végre is Peng 
kitartása győzött. Négy kiáltványt bocsájtottak ki kértére. 
Három ezekből röviden van szerkesztve és az imaház 
ajtaja] és kapuja fölé van kifüggesztve. Egyiket közü-
lök a város prefectusa, a másik kettőt pedig a Heng-Yang 
ésTsing-Chuan kerületek főtisztviselői állították ki. A neve-
zetes okmányok elseje kimondja, hogy a Fu-yin-hui-tang 
(imaház) a szerződés védelme alatt áll, ezért mindazok, 
a kik ellene zavarokat igyekeznek támasztani, a legszi-
gorúbban fognak büntettetni. 

A második és harmadik azt emeli ki, hogy e Hui-tang 
(kápolna) fontos hely, benne az evangélium hirdettetik és 
a nép jóra intetik. Ezért a városfőnök megtiltja, hogy bárki 
rendetlenséget vagy zavart támaszszon miatta. A kik nem 
engedelmeskednek szavainak, bűnhődni fognak. 

A negyedik rendelet egész részletesen a császár 
nevében két kerületi főnök aláírásával adja tudtára min-
deneknek a következőket. A házi gazda és a vendég közt 
levő őszinteség és bizalom oly erények, melyek az ős 
időktől le napjainkig mindig megvoltak a birodalom népei-
ben, midőn pedig császári uralkodónk megengedte a ten-
geren túl lakó népekkel való érintkezést és kereskedést, 
a szerződések pontjai közé azt is megengedte fölvenni, 
hogy az idegenek a birodalomban utazhassanak és hit-
térítői munkát folytathassanak. Ennek következtében nem 
csak Khinába jöttek nagy számú utazók, hanem khinaiak 
is mentek nem csekély számmal külső országokba. 

Kicsoda nem olvasta közülünk a szomszéd tartomány 
kincstárnokának úti naplójat., melyben leírja, mily tiszte-
lettel és kilíintéssel fogadták őt a nyugoti országokban 

s kíséretét is mily barátsággal és vendégszeretettel látták ? 
Ezeket kiváltképen írástudóinknak kellene megfontolniok, 
hogy hasonló módon fogadják a messze földről jötteket. 
És oly szíveseknek kellene lenniök a városunkba jövő 
idegenek iránt, a milyenek azok voltak lakostársaink iránt. 
Mi okon és jogon bánnak ellenkező módon kapuinkon 
belől az idegenekkel? 

Ti, a kiket a császár neveltetett, a kik híveknek mondjá-
tok magatokat és hazátokat szeretitek, a helyett, hogy hasznos 
könyveket olvasnátok és a birodalom hatalmassá való 
tételének kérdésével foglalkoznátok, miként a többi tarto-
mányok tudósai teszik, miért csatlakoztok ti inkább a 
zavargókhoz, miért izgatjátok a népet azok ellen, a kik 
taníthatnának benneteket? Nem döbbentek-e meg arra a 
gondolatra, hogy az általatok támasztandó zavarok véres és 
költséges háborúba keverhetik a birodalmat, ezért nem 
inkább a szégyenletes mult kitörlésére kellene-e gondol-
notok, mintsem az uralkodótok gondjait és bajait szapo-
rítsátok? Az ilyen bűnért, ha ezer halált halnátok, se tud-
nátok eléggé meglakolni. 

Kijelentjük, hogy a katonáknak és rendőröknek meg-
parancsoltuk, miszerint mindazokat rögtön a helyszínén 
letartóztassák, a kik jelen rendeletünknek nem engedel-
meskednek, de nemcsak a főbűnösök, hanem a hozzájuk 
csatlakozók is, legyenek avagy ifjak, szegények avagy 
gazdagok, a törvény szigora szerint fognak büntettetni. 
A kövekkel hajigáló gyermekek apái és bátyjai is bűn-
hődni fognak a gyermek vétkéért, elnézéssel senki iránt 
sem leszünk. 

Mr. Peng hozta hozzánk Hankowba ez értékes ok-
mányokat. Szive telve van örömmel, hálával és remény-
nyel. Peng oly sikereket ért el, a melyek legvérmesebb 
reményeinket is felülhaladták. Ez evangélistánk csang-sai 
születésű. Megtérése előtt egyike volt a legrosszabb em-
bereknek, de Isten könyörült rajta, szivét úgy megvál-
toztatta, hogy Hunan népének apostolául Ígérkezik. Misz-
sziói állomásokat akar szervezni Yocsó-ban, Sziang-Yinben 
Csang-Sá-ban, Szeang-Tanban, Heng-Csóban és Heng-
Sanban. De ez még nem minden. Úgy beszél, hogy Isten 
igéjét Canton és Hukien tartományokig el akarja vinni. 
Bizonyára becses lapjának olvasói közül sokan kívánnak 
szivökből áldást Mr. Peng törekvésére. 

Meg vagyok győződve, hogy Hunan kapui nemsokára 
megnyílnak előttünk és szabad leszen városaiban élnünk 
és munkálnunk. A hunaniak némi tekintetben fogéko-
nyabbaknak látszanak a nyugoti műveltség befogadására, 
mint a birodalom ama tartományainak lakosai, melyek-
ben már évek óta élnek európaiak. Csang-Sa-ba már be-
vitték a villamos világítást. A birodalom egyéb részeiben 
ilyen újításra nem is gondolnak még. Ezért joggal remél-
hetjük, hogy Hunan megmozdult és gyorsan is fog ha-
ladni. Remélhetjük, hogy nemcsak a nyugatiak találmá-
nyait fogják elsajátítani és értékesíteni, hanem a keresz-
tyén vallást is hamar be fogják venni. 

Szándékunkban van Hunanba ismét ellátogatni és 
hiszszük, jó híreket fogunk innét közölhetni. Évek óta 
hőn táplált óhajom Csang-Saban" egy misszió-telepet föl-
állítani. Ugy látszik, óhajom megvalósulásához közéig. 
Kérjük az egek Urát, hogy úgy legyen. 

Eddig a derék misszionárius levele, melynek adatait 
az európai diplomácia és külpolitikai tapasztalatai is meg-
erősítik. Minap a német császári hajóhad úgyszólván 
ágyúszó nélkül foglalta el Kiáo-Csáót, Khina e szép ten-
geri kikötőjét a San-Fung félszigeten ; most meg az orosz 
tengeri haderő szálta meg Khina legnagyobb hadikikötő-
jét, a nagyszabású Port-Arturt. A német császár öcscse, 



Henrik herceg, mint egy újkori Tankréd, épen a napok-
ban indult el egy népesebb expedíció élén Khinába. 

Mindezek a komoly jelek arra vallanak, hogy bom-
lik a »khinai fal* s a mennyei birodalom hatóságai és 
népei kénytelenek megnyitni kapuikat és sziveiket a ke-
resztvén kultura és a Jézus Krisztus evangéliuma előtt. 

Cs. L. 

K Ü L F Ö L D . 

Harnaek és János harmadik levele, 
Harnack hírneves berlini theologiai tanár számos 

müvei között van egy rövidke, fölöttébb érdekes kis 
munka. Címe: »János harmadik levele«. Kommentár-
nak, a szó közönséges értelmében, nem mondhatjuk, bárha 
benne a szöveget is közli és jegyzetekkel is ellátja. 
Inkább abból a célból való k'sérletnek mondhatjuk, hogy 
ennek a levélnek, mint eddig nem eléggé méltatott tör-
téneti okmánynak, jelentőségét kimutassa. 

Harnack e rövid levelet, az újszövetség legkisebb 
terjedelmű iratát, igen fontosnak tartja ebből a szempont-
ból. Úgy véli, erős fényt vet az az egyháznak az első 
század végén és a második század elején való szervezeti 
állapotára és fejlődésére. írója ugyanaz, a ki az első 
és második levelet, továbbá a negyedik evangéliumot írta, 
»a presbyter*, a kit a hagyomány már korán Jánosnak 

• nevezett el, és a kinek a 80-ik és a 110-ik években 
Efesusban kellett működnie, a ki tágabb értelemben véve 
»az Úrnak tanítványa« volt, és úgy látszik, késő vénségé-
ben a befolyása messze vidékekre kiterjedt. Ez a János 
a keresztyéneket sok helyen (III. János 4) fiainak, fiacs-
káinak nevezi. Szokása volt az egyházakat sorba látogatni 
s a hiveket vigasztalni, vagy megfenyíteni, a mint a szük-
ség hozta magával (II. 12. és III. 10.), Hangja tekin-
télyt követelő. Ebben a levélkében négyszer használ (9, 
10, és 12. v.) többes-számot. Nemcsak bizonyos a saját 
igazsága felől, sőt egy pillanatra ügy látszik, rangra nézve 
mindjárt az Úr után valónak tartja magát: »Demeterről 
mindenek bizonyságot tesznek: sőt az igazság is bizony-
ságot tészen (az igazság itt Krisztust jejenti), de mi is 
bizonyságot teszünk és tudjátok, hogy a mi bizonyság-
tételünk igaz.* A presbyter álláspontját, mint e sorokból 
kitetszik, »patriarchalis atyáskodás«-nak mondhatjuk. Meg-
felel az ő helyzete annak, a miben Pál apostol volt az 
általa alapított gyülekezetekkel. 

E levélnek és a Il-ik levélnek Írásakor Pál halála 
után 30 év telt el s az egyházi élet némileg megváltozott, 
sőt még nagyobb változások jelei is mutatkoztak. Eretnek 
tanítók jártak mindenfelé, nem csupán a hittérítők vagy 
evangélisták, a kiket a presbyter igen pártolt (III. 5 — 8.). 

' Úgy látszik, hogy János az evangélistákkal szoros össze-
köttetésben volt, kik jelentéseket hoztak neki az egyházak 
állapotáról. Ezektől tudhatta meg Gájusnak atyafias visel-
kedését, a kinek azután írta is e levelét. Mások ellenben, 
különösen Diotréfes nem szenvedhette ezeket az utazó 

tanítókat. Befolyásánál fogva, úgy látszik, hogy annak az 
egyháznak többsége, melyhez Gájussal együtt tartozott, a 
vándor apostolok és a presbyter ellen fordult. Szakítottak 
velők, a vendégszeretetet megvonták tőlük. Harnack úgy 
véli, itt csillámlik föl először a monarchikus püspöség. E 
levél föllebenti a fátyolt és láthatóvá teszi a régi patriar-
cbalis és bittérítői szervezetű és másrészről a megszilár-
dult individuális egyház között való összeütközést. A 
monarchikus püspökség a consolidatio és a függetlenség 
után való törekvésből származott. Ez egyháznak tagjai 
nem örvendettek, hogy az »Úrnak a tanítványa* mint 
gyermekekkel bánjék velők, az utazó prédikátorok által 
okozott bajokat pedig tapasztalásból ismerték. Ezért magu-
kat függetleníteni iparkodtak minden külső tekintélytől. 
E célból vezetőre volt szükségük, azt meg is találták 
Diotréfesben, »az első monarchikus püspökben, a kinek 
nevét ismerj ük «. 

Ignác leveleiből tudjuk, hogy 15—20 év múlva ez 
a mozgalom az egész tartományban diadalmaskodott. A 
monarchikus püspökség elve minden egyes egyházban 
uralomra jutott. A vándor prédikátorok, sőt a felügyelő 
presbyterek is eltűntek erről a vidékről. Minden egyes 
keresztyén gyülekezet függetlenné lett a maga feje vagy 
püspöke alatt. 

Ezt az ügyes kis munkát, mely az eddig obscurus 
és rossz hírbe jött Diotréfest ily történeti jelentőséggel 
ruházza föl, az egybáztörténelem tanulmányozóinak figyel-
mébe ajánljuk. Egyébiránt azok, a kik a presbytert, »az 
egyházi szolgát* János apostollal azonosítják és a pász-
tori leveleket, valamint Pálét is in toto elfogadják, a rész-
letekre nézve kérdéseket támaszthatnak. 

Ghr. W. után a. s. 

R É G I S É G E K . 

Újabbkori vér tanuk a Szepességen. 
II. Rákóczy Ferenc, Zrinyi Ilona fia győzelmes elő-

haladásában a felső vidékre is elhatott és 1703-ik évi 
okt. 2-án este 5 óra tájban elfoglalta Késmárk erődített 
városát is. Ez a siker a vallásgyakorlatot tekintve se 
maradt következmények nélkül. Kineveztetett egy, Görgey 
Imre, Meltzer János és Becskeházy István tagokból álló 
küldöttség, melynek feladatához tartozott a protestánsok-
nak az elrabolt templomokat visszaadni. Késmárkon a 
nagy templomot visszakapták az evangélikusok 1705-ben 
okt. 15-én. 

Beati possidentes! A protestánsok ily védelem alatt 
a templomok és a szabad vallásgyakorlat birtokában, 
összehivatták Rózsahegyre a zsinatot,* mely a szervez-

* Lásd az ide vágó műveket: »Egy forradalmi zsinat tör-
ténete, írta Zsilinszky Mihály Budapest, 1889. 10. 1. Merkwürdig-
keiten der königl. Freistandt Késmark von Christian Genersich 
Caschau, 1804. I. 567 . . . II. 24-8. Bohusch: Historico geographica 
terrae scepusiensis descriptio. — Kézirat. Mois: História Civitatis 
Késmárk. — Kézirat Biographien berühmter Zipser nos Jákob 
Meltzer, Kaschau, 1832. 109. 1. Stephan Linberger: Beschreibung 
der Stödlichten Friedhofer in Késmárk. Grosz Ernő tanár: »Késmárk 
városa elnyomatási korszakának vázlatos története* az 1883-ik 
lyceumi értesítvényben Késmárkon. 



kedési munkálatokkal foglalkozott és a további fejlődés-
nek alapköveit lerakta. A többek között a canoni egyház 
látogatásokat is elrendelték. Ilyen Késmárkon is tartatott 
okt. 28-án 1709-ben. melyből kitlint. hogy a késmárki 
ev. hitközségnek akkor három lelkésze vala: Perlisius 
ílyés, Sartorius Sámuel és Rotaides János. 

Ám a békés haladás nem volt tartós. A császári 
seregek az egész vonalon előrenyomultak. Rákóczy Len-
gyelországba menekült. A császári tábornok, Heister győze-
delmesen Késmárk falai alá nyomult. Lőcse előtt kudar-
cot vallván, egész dühe most Késmárk, a másik erős 
protestáns város ellen fordult. Serege dec. 8-án 1709-ben 
a közeli Leibitz városában állapodott meg és onnan vette 
körül a várost. Dec. 12-én éjjel kezdték erősen lövöl-
dözni a várost, mely több helyen égni kezdett. A polgá-
rok Cucunitzkv kuruc kapitány vezérlete alatt kirohanást 
kisérlettek meg és az ellenség huszárait megszalasztották. 
De miután az ellenség a Szabó-tornyot is aláásta, Baitsi 
György kuruc vezér megszökött, a polgárok sem akartak 
tovább ellentállani és vérzeni, kitűzték a fehér lobogó-
kat. A nyitott kapukon jókor reggel bevonultak Löffel-
holtz, Hartleben, Eberginyi és Trautson vezérek. Heister 
Menhárd felől későbben, dec. 12-én 9—10 óra között 
érkezett meg. A kuruc csapatot lefegyverezték. 

A prot. hivatalnokok helye t katholikusokat nevez-
tek ki és a polgárokat a császár iránti hűségre esküd-
tették. Heister céduláról olvasta le azok neveit, kiket bör-
tönbe akart vettetni. Ide tartoztak: Krav Jakab tanácsnok. 
Láng Márton, a sebesült Topperczer Sebestyén, Láng 
János és Mudrony Dániel. A két utóbbi szabadlábra he-
lyeztetett, de a három előbbit halálra ítélték, mert külö-
nösen Meltzer Lukács, Dévay Márton és Götz György 
által dühös Rákóczy pártiaknak és »rettenetes katholikus 
falóknak* bélyegeztettek. A kinek csak bátorsága és be-
folyása volt tanúskodott az elítéltek ártatlansága mellett. 
Lubomirszky Tivadar lengyel fejedelem és Lublóvár pa-
rancsnoka közbenjárt a szerencsétlenekért. Mind hiába! 
Heisternek áldozat, példa kellett, hogy a protestáns fel-
kelőket minden időre megijeszsze. 

Vérnek kellett folynia. A késmárki polgárság dísze 
a hóhér bárdja alatt, lehullott. Dec. 16-án Kray Jakab, 
Láng Márton és Toppertzer Sebestyén a Burgberg nevű 
vesztőhelyen lefejeztettek a polgártársak hő részvéte és 
forró könnyei mellett. A holttestek Kray kertjébe szállít-
tattak és onnan az ev. sírkertbe temettettek el. Polgártársaik 
sokat mondó sírkövekkel látták el a szerencsétlenek örök 
nyughelyeit. Az idő foga alatt a kövek is széthullanak, a 
feliratok is elmosódnak. Bohusnak. a .tudós késmárki 
lyceumi igazgatónak és Grosz Ernő tanárnak az érdemök, 
hogy idézett műveikben a jellemző feliratokat az utókorra 
hagyták, melyek (latinul)ekképen hangzanak Kray sírja felett: 

Állj meg vándor! 
Olvass és sirasd e férfit, 
Ki örökké tartó, fényes síremlékre méltó, 
Ki midőn e városból eltűnt a becsületesség, 
Végzetszerűn ártatlan vérének árjából boríttatott, 
Ki egykor fényes állást foglalt el, most itt e sírkő 

alatt fekszik, 
Tek. Kray Jakab urat, 

ki míg 
A közjóért hevülve, nagy mértékben, de érdemeinek 
Még mindig meg nem felelőleg, a közmegtiszteltetésnek 

tárgya volt és 
Míg e város hullámhányta hajóját, nem a fegyvereknek 
Csörtetése. de titkon adott bölcs tanácsa által 
Mint ügyes révész biztosan kormányozá, 
Nehogy, mint kikerülhetlen vala, 

Ha kitörend a válság vihara, elsülyedjen: 
Maga hajótörést szenvedett életének tengerén, miután 
Irigyeinek pokoli tervei szerint, 
Kiknek érdekét hűséggel védelmezte, 
A hóhér pallosának áldozata lett, 
Tanúságot hagyván az utódoknak, 
Hogy aljas hízelgés kiséri a szerencsét. 
Ezt olvasd és sirasd őt. 
Ki élni fog a márvány elporlása után is, 
Kit Kray Mária, a gyászba borult özvegy 
Keserves bánatában eltemettetett, 
Ki maga is egy élő halott lett, 
A halott pedig életre ébredett, 
Ki most az eget bírja jutalmul, minthogy a föld nem 

képes 
Dús, bokros érdemeit kellően jutalmazni. 

A sírkő szélén köröskörül olvasható volt II. Tim. 
IV. 7 — 8. szintén latin nyelven: Ama nemes harcot is 
megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, 
Végezetre eltétetett( nekem az igazság koronája, melyet 
megad nekem az Úr ama napon, amaz igaz biró, nem-
csak nekem pedig, hanem mindeneknek is, kik várandják 
am z ő dicsőséges eljövetelét. 

Lányi Márton sírkő felirata a következő: 
Megállj hallandó! 

Tekintsd meg e szerencsétlen utas sírkövét óh vándor! 
Hogy jussanak eszedbe a sorsnak változásai, 
Kőszívűnek, sőt Marpesusi sziklának kell lentied, 
Ha bánatos szívvel haláláldozatot nem hozasz 
E hamvaknak, melyeket e kőből készült hamvveder 

magába zár, 
E hamvaknak, melyek életünk boldog folyását a sors 

kedvezésének g 
Tulajdonították, és nem csalódtak soha, míg a sors 

engem is 
Lányi J. Mártont, 

Ki becsületre nézve tisztább fényben álltam, 
Mint a holdnak fénysugárai, 
Pirosra festé vérem árjával, 
Ki előbb megkötözve börtönbe vettettem, 
Majd bibor színnel elárasztva 
Parancsszavára a sírba szálltam le, 
Én, ki a forgandó szerencsébe mindenkoron bíztam. 
Ám legyen! Egy halandó sem kerülheti el a sorsát. 
És a halál előttünk titkos alakjában gyakran 
Váratlanul döbbenti meg azokat is, 
Kik mindig résen voltak és az államhajójának 
Szakavatott kormányosait is a hajótörés örvényébe dönti, 
Ez örvénybe én magam is elmerültem s végem lett. 
De nem jött ellenkezőleg! 
Pallos által leterítve gvőztem ellenim bősz haragja felett, 
És még a vesztőhely vérpadján is az enyém lett a 

győzelem, 
Minthogy a pallos által múlékony életet veszítve, i 
Halhatatlan életre találtam, hirdetvén az egyeseknek, 
Hogy nem gyalázatosan múlnak ki azok, 
Kik bár a halál undok neme által elsodorva, 
Szeplőtlenül és becsületben éltek. 
Ezt jól tudva egyetlen gyermeke, 
Könyhullatás és jajszavak között, 
Atyjának, ki égben már örvend 
E márvány-emlékszobrot emelé. 
Óhajtva, hogy hőn szeretett nemzője, 
Ki keserves halálnak lett áldozata, 
E megtisztelő győzelmi jel által dicsőítessék, 
A vándoroknak intő példát üagyván, 
Hogy a ki bölcs, az nagyon jól is tudja, a 



Hogy mások érdekből vesztére törnek. 
Hisz' tanú arra a tapasztalás. 

A sirkő szélein olvasható Róm. VIII. 18: Mert azt 
mondom bizonynyal, hogy a melyeket most szenvedünk 
nem hasonlítandők a dicsőséghez, mely nekünk megje-
lentetik. 

Ezeknek a kivégeztetéseknek minden körülményei és 
titkos rugói csak most kerültek napfényre egész tisztán 
és alaposan. Az okmányok megkegyelmezésről szólnak, 
mely már úton volt és melyről tudomásuk volt az intéző 
köröknek. De hogy a kiszemelt áldozatok meg ne mene-
külhessenek. az intézők a megkegyelmezést nem várták 
be és nagyon siettek a kivégeztetésekkel, melyeknek rugója 
főleg a vallásos gyűlölet volt, miután a kivégzettek tiszta 
jellemű és élet fi polgárok s a város díszei valának. 

Mindezeket tudta Kray Jakab vértanú hasonnevű 
fia, ki nov. 27-én 1686. Késmárkon született. A tények 
tisztázása céljából Meltzer Jakab idézett művében a követ-
kezőket hozza fel. 

A véres, megrendítő tett Kray Jakab ifjúra, oly mély 
benyomást tett, hogy elhatározta, hogy ártatlan apja halá-
lát, ha kell véresen is megbosszulja. Bécsbe utazván, a 
véletlen segítette szándéka elérésében. Nyilvános helyen 
osztrák tiszttel találkozott, ki nagyon beszédesnek mutat 
kozott és nem tudván kivel van dolga, a történtekről 
így nyilatkozott: Kray bíró pere Bécsben igen kedvező 
fordulatot vett. Protestáns vallásával senkinek sem ártott. 
I. József ült a trónon, ki a protestáns vallásban nem 
látott elég okot, hogy valakit elítéljen. A másik vád is 
alaptalannak bizonyult, mely szerint Kray biró Rákóczy 
fölkelőit segítette volna. Ezeknél fogva Kraynak társaival 
együtt megkegyelmeztek, a megkegyelmezési okmányt az 
elbeszélő tiszt maga vitte Késmárkra. Ámde Kray ellen-
ségei sok ígérettel és pénzzel feltartóztatták a tisztet, ki 
addig késett a megkegvehnezés kihirdetésével, mígnem a 
hóhér véres tettét véghez vitte. 

Képzelhetni, milyen benyomással voltak a hallott 
szavak a fiatal Krayra! Megvallotta a megijedt tisztnek, 
hogy ő az ártatlanul meghalt Kraynak a fia és hogy 
azért jött Bécsbe, hogy apja halálát megbosszulja. Egy-
szersmind párbajra hívta ki a tisztet, kit meg is ölt a 
párbajban. 

Hogy a veszélyt kikerülje, önként' belépett ama dra-
gonyos közharcosok közé, kik VI. Károly alatt vitézül 
harcoltak a franciák és törökök ellen Temesvár, Péter-
várad és Belgrád mellett s vitézségének számos jelét adta, 
úgy hogy a tisztek figyelmét is magára vonta. Vitézsége 
a Belgrád alatt aug. 16-án 1717-ben vivott csatában 
Savoyai Jenő táborszernagy rokonszenvét is kivívta ma-
gának, ki őt tiszti rangra emelte és a történt párbaj 
miatt ő felsége kegyelmébe ajánlotta. A vitéz tiszt meg 
is nyerte azt ő felségétől. 

A passarowitzi béke után 1718-ban Kray vitézsé-
gének legjobb hirével hazatért Késmárkra, szülővárosába. 
Mária Terézia megtámadtatásai még egyszer kiszóllították 
a harctérre és a Szirmai Tamás-féle légióban vitézül har-
colt a királyné és a haza szolgálatában. Új dicsőséggel 
megkoronázva megint hazatért s otthon Késmárk városá-
nak igen nagy polgári szolgálatokat tett. Érdemdús ta-
nácsnoka és a pozsonyi országgyűlésen képviselője volt 
a városnak. Köztiszteletben állott a máshitüek előtt is, 
p. o. az akkori primás, Csákv Miklós gyakran kitüntette. 
Ha hivatalos elfoglaltsága engedte, tudománynyal is fog-
lalkozott Megírta Késmárk városának történetét is. 1753-
ban halt meg és nagy részvét között osztatlan tiszteletben 
temettetett el. 

Weber Samu. 

IRODALOM. 
** Egyházi beszédek cím alatt Barla Sz. Károly 

alsó-segesdi lelkésztől egy prédikációs könyvet kaptunk, 
mely Budapesten 1897-ben a Hornyánszky nyomdából 
került ki. Husz közönséges és alkalmi beszéd van benne. 
A 118 lapra terjedő gyűjtemény ára 1 frt 20 kr. Kiadtuk 
részletesebb ismertetésre szerkesztőségünk egyik tagjának! 

** A két imposztor. írta Jakab Ödön, a jeles tollú 
novellista és költő, ki igazi ambícióval írta meg a két 
imposztor kalandos történetét. Két fiatal diák-gyermek 
történetét mondja el, a kiket engedetlenségök elsodor a 
szülői háztól, sok megpróbáltatáson mennek keresztül, 
kóbor cigányok közé, rossz emberekhez kerülnek, míg 
végre a sok hányattatás után visszakerülnek a kedves 
otthonba. Sok kedves, tarka epizód fűződik e történet 
köré, élettel, egészséggel humorral teli epizódok. Kétség-
telenül gyors népszerűségre fog emelkedni minden rendű 
fiatalságunk között, melynek számára rég írtak ily érdekes 
könyvet. Neogrády Antal pompás illusztrációi még értéke-
sebbé teszik a Franklin-Társulat előkelő nyomdai kiállítá-
sában megjelent kötetet. Ara fűzve 1 frt. Díszes vászon-
kötésben 1 frt 80 kr. 

** A Magyar Nép Múltja és Jelene. Irta: Bene-
dek Elek. Negyedik füzet. Athenaeum. Egy-egy füzet 
ára: 30 kr. Az arany bulláról, Il-ik Endre koráról és a 
tatárjárásról szól ez a füzet, megdöbbentő színekkel festve 
e szerencsétlen király uralkodásának képét, a jogviszonyok 
bomlását, a közállapotok züllését és azt a nagy bizony-
talanságot, ingadozást, mely minden irányban mutatkozik, 
és azt a borzasztó szerencsétlenséget, mely a tatárjárással 
a nemzetet, de különösen a föld népét sújtotta. Mint az 
előbbieket, e füzetet is szép illusztrációk díszítik. 

** »A magyar államgazdaság tankönyve* című 
munkára hirdet előfizetést dr. Bartha Béla a debreceni 
jogakadémia tanára, ki műve megírásában a következő 
szempontokat tartotta szem előtt: Lehető rövidség s mégis 
kívánatos teljesség. Joghallgatók és szigorlók igényei. A 
tételes intézkedések elvi a'apokra fektetése, de azért a 
gyakorlati szükségeknek is kellő szem előtt tartása. Vonzó, 
világos, magyaros irály. Eredeti forrásokból merítés. A 
mű csinos nyomdai kiállításban 30—35 íven az 1898. év 
folyamán fog és pedig füzetekben megjelenni. Előfizetési 
ára a terjedelemhez képest 3 frt 50 krtól legfeljebb 4 fo-
rintig. Az aláírási ív beküldésevei egyidejűleg mint első 
részlet 2 frt küldendő be, a többi később. Gyűjtőknek 
10 példány után tiszteletpéldány jár. Az aláírási ívek 
szerzőhöz Debrecenbe (N.-Csapó-utca sajátház) küldendők. 
— Felhívjuk rá az érdeklődők figyelmét. 

** Gyepün innen, gyepün túl. Irta Deli. Thury 
Gyula és Révész Imre rajzaival. Kiadja Hornyánszky Vik-
tor, 1898. díszes kiállításű 219 lap, ára fűzve 3 frt, dísz-
kötésben 5 frt. — Komoly és tréfás tárcacikkek gyűjte-
ménye, melyeket Thallóczy Lajos történész bocsát közre 
Deli álnév alatt. A »gyepün innen, gyepün túl« cím 
jelenti »az ország határán innen és azon túl*, mert a 
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gyepű a régi okiratokban az ország határán emelt 
sövény-árkot jelenti. A tartalom három csoportban három 
főcímet visel (Horvátok, szerbek, bolgárok közt. — Baran-
golások bosnyák föltlön. — Mindenes gyűjtemény). A 
könyvben sok komoly és értékes történeti és régészeti 
közlés van, melyekből tanulni lehet. A tréfás, szellemes-
kedő tárcák azonban kevésbbé sikerültek. Szellemesek 
akartak lenni, de csak silány elménckedések maradtak, sőt 
egyik-másik (pl. a Boheme-világ) közülök csupa ízléste-
lenség. Hanem az illusztrációk nagyon szépek s a könyv 
kiállítása gyönyörű. 

** Költemények Irta Sántha Károly, sárszentlő-
rinci ev. lelkész, Budapest, 1897. Hornyánszky nyomdája, 
279 lap, ára tűzve 1 frt 50 kr., csinos kötésben 2 frt. 
Szerző sajátja. Sántha költészetét, kivált vallási oldaláról, 
előnyösen ismeri az egyházi közönség. Lapjaink sok szép 
verset közeltek tőle, »Őrangyal* című imakönyvében 
nagyobb részt össze vannak gyűjtve a vallásos darabok. 
A »Költemények« között ezekből alig van valami, itt a 
Sántha költészetének jobbára másnemű termékei olvas-
hatók. Család, haza, természet, közélet, nagy férfiak: ezek 
inspirálják lelkét, ezek zendítik meg lantját. Költeményei-
nek majd mindenike a lyrai genre-be vág: dalok, ódák 
a legszámosabbak. Amazokat természetesség és egyszerű-
ség, ezeket erő és komolyság jellemzi. Van néhány val-
lásos költemény is a gyűjteményben. Ezek egyike Lapunk 
mai számában olvasható. Melegen ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. Kapható Hornyánszkynál Budapesten és szerzőnél 
Sár-Szent-Lőrincen (Tolna m.). 

** Kádár Pali, a kis magyar Bobinzon. Elbeszéli 
Böngérfi János. Több színnyomatú és fametszetű képpel. 
Budapest, 1898. Nagel Ottó kiadása, 192 lap, ára fűzve 
1 frt, vászonkötésben 1 frt. — Böngérfi, e jeles ifjúsági 
író pompás magyar Bobinzont alkotott a fentebbi műben. 
Hőse Kádár Pali egy Tahi-tótfalusi árva fiú, kit viszon-
tagságos sorsa messze idegen földre vet, de ki ott a magyar 
névnek tiszteletet és becsületet szerez. Bátorságával, szor-
galmával, vallásos életével például szolgálhat arra, hogy 
Istenben vetett hittel és S Z Í V Ó S kitartással a legnagyobb 
akadályokon is győzedelmeskedhetik az ember. Meséje 
érdekesen és lélektani alapon van szőve. Ügyesen beszőtt 
párbeszédekben tapintatosan, de erélvlyel ostorozza korunk 
vallástalanságát, henye életmódját, gyors meggazdagodási 
vágyát, szertelen kapzsiságát s egyéb divatos bűneit. Nyel-
vezete magyaros, gördülékeny s a gyermekvilág értelmé-
hez alkalmazott; helyenként lendületes és erőteljes, de 
mindenütt világos és könnyen folyó. A könyv valóságos 
gyöngye ifjúsági irodalmunknak. Melegen ajánljuk, pom-
pás karácsonyi és újévi ajándékul a nagyobb (10—15 
éves) gyermekek számára. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténetéből* e nagy illusztrált munkából most jelent meg a 
95-ik füzet, a mely Gracza György tollából a Szabad-
ságharc szerepvivőinek életrajzi adatait tartalmazza. A 
munkának ez a része is olyan, a mely eddigelé sehol 
sem jelent meg. A legközelebbi füzetben az életrajzok 
vége s a tartalomjegyzék jelenik meg, s ezzel a nagy-
szabású munka, mely diszére válik a kiadó Wodianer-
cégnek, teljes befejezést nyer. 

E G Y H Á Z . 

A lelkészi kongrua ügyében Wlassics minisz-
ter a képviselőház pénzügyi bizottságában Fenyvessy Fer. 
kérdésére kijelentette, hogy a nem kath. felekezetek (mily 
szörnyű elnevezés!) lelkészi illetményeinek kiegészítésére 
vonatkozó törvényjavaslatot minden esetre még a költség-
vetés tárgyalása előtt a ház elé fogj i terjeszteni. A kath. 
kongrua szabályozása szintén folyamatban van. A róm. 
kath. autonomiára vonatkozólag akként nyilatkozott a 
miniszter, hogy az állam és egyház közötti kapcsolatra 
vonatkozólag a kormány hajlandó előre is tájékoztatni a 
maga álláspontjáról az autonomia 27-es bizottságát; az 
autonomia belügyeibe, pl. a papi és világi elem közti 
viszony kérdésébe, nem kiván, mert nem is illetékes bele 
szólani a kormány. Általában véve pedig megjegyezte a 
miniszter, hogy a kormány a maga álláspontját egy nagyobb 
terjedelmű bizalmas használatra szánt emlékiratban még 
a kongresszus összeülése előtt közölte a hercegprímással. 
Ennek az a veleje, hogy a > katholikus önkormányzati sza-
bályzat oly tartalommal legyen fölruházva, mely a legfőbb 
kegyúri jogok alkotmányos gyakorlását a maga épségében 
biztosítsa; mert arról szó se lehet, hogy alapvető tör-
vényeink, jelesen a főpapi kinevezések tárgyában az 1848. 
évi III. t.-c. 6. §-a a vallási, tanulmányi és egyetemi ala-
pokra nézve az 1848. évi III. t.-c. §§-a és a középisko-
lákra vonatkozó 1883. évi XXX. t.-c. megváltoztattassék. 
Ezen törvények megváltoztatása a magyar közéletet csak 
súlyos rázkódtatásoknak tenné ki, melyekre a magyar 
állam politikai életének semmi szüksége nincsen és bizo-
nyos, hogy ezen törvények megváltoztatása nélkül is kellő 
életképes tartalommal bíró kath. autonomia létesíthető, 
mely minden rázkódtatás nélkül illeszthető be intézmé-
nyeink sorába*. 

Az Evangélical Alliance (Evangélumi Szövetség), 
mely az evangéliumi keresztyén felekezetek szövetkezete 
a keresztyén hit és vallási szabadság védelmére, tudva-
levőleg mult évben Londonban tartotta fennállásának 
50 éves jubileumát, melyen huszonöt keresztyén országból 
gyűltek össze a képviselők. Erről az ünnepről, mely egy-
szersmind 10-ik nemzetközi kongresszusa volt a szövet-
ség európai ágának, a napokban egy rövid kis jelentést 
(Report of the Council) kaptunk, mely egyebek közt (a 
6. és 7. lapon) rokonszenvesen írja le a szövetség kül-
dötteinek a kiállítás alkalmával tett magyarországi láto-
gatását és fogadtatását. A füzet 37. lapján nyugtázva 
látjuk azt az ötven frtos adományt is, melyet a szövet-
ség küldötteinek tiszteletére rendezett thea-estélyen az 
üldözött örmény keresztyének javára gyűjtött és küldött 
be a szövetség pénztárába Szilassy Aladár gondnok úr. 

Missziói körút a Bácskában. Érdekes vendég 
tartózkodik jelenleg a bácskai községekben. Limbach Sámuel 
a svájci Herisan városából való misszionárius, tagja a 
baseli misszionárius intézetnek, ki nyolc évet töltött Indiá-
ban mint hittérítő s ki a fővárosi keresztyén egyesüle-
tet (Lorántffy-egyesület, Ifjúsági-egyesület stb.) körében is 



többször megfordult és érdekes missziói előadásairól isme-
retes. Limbach sorra látogatja a bácsszerémi esperesség 
német községeit, a hol az evangélikus templomokban 
rendesen nagyszámú hallgatóság előtt nagyon tanulságos 
előadásokat tart, melyeknek tárgya a külmisszió jelentő-
ségéből és annak fényes eredményeiből van merítve. 
Limbach lelkipásztor a Bácskában már tizenöt községet 
látogatott meg és mindenütt lelkesedéssel és nagy szíves-
séggel fogadták. Innen Szurcsin. szerémmegyei községbe 
utazik, a hol egy misszionárius templomot fog felszentelni. 
Ezután ellátogat még több tiszántúli községbe és végre 
Horvátországban befejezi utazását. A misssió iránti érdek-
lődés egyik jele és bizonyítéka a vallás és egyház iránti 
buzgó érdeklődésnek s ezért csak örülni lehet azon, hogy 
most már ez az érdeklődés is kezd mutatkozni prot. gyüle-
kezeteinkben. 

A debreceni ev. ref. egyház presbyteriuma hosz-
szas és fáradságos munkával új szervezeti szabályzatot 
készített, s az új évben életbe lépteti. E szabályzat szerint 
az egyházi közigazgatást és hivatalnokokat illetőleg minden 
irányban praktikus és korszerű intézkedéseket fognak 
életbe léptetni. Ugyanezen egyházban az egyházi törvény 
24. §-a értelmében 36 presbyteri helyre, 15 póttagra és a 
főgondnoki hivatalra f. hó 27. és 28. napjain leendő 
szavazás tűzetett ki. A 36 presbyter közül 10 egészen 
új lesz. Az egyháztanács ugyanis az egyház 1896-ik évi 
lélekszámát (44,205) vévén alapul ehhez képest az egyházi 
törvény szerint az eddigi 97 rendes presbyteri helyhez 
még 10 újat csatol, s ezzel a debreceni rendes presbyterek 
száma a 107 et éri el. Főgondnokká ismételten s egyhan-
gúlag Simonffy Imre polgármestert s kollégiumi helyi 
gondnokot választják meg. A presbyteri helyek betöltésénél 
is kívánatos volna immár minden politikai párttekinteteket 
félretenni, de úgy látszik, ez aligha fog megtörténni. Óhaj-
tandó, hogy mindenekfölött a hitbuzgóságra és az egyház 
érdekeinek készséges szolgálatára néznének és nem politikai 
szavazatokat vinnének be a presbyteriumba. Akkor bizo-
nyára nem történnének azok az elszomorító esetek, a mik 
most Debrecenben napirenden vannak, hogy a presbyterek 
érdektelensége miatt a jó előre meghirdetett presbyteri gyű-
léseket nem lehet megtartani. Ugyanitt említjük meg, hogy 
a debreceni presbyterium a főiskola tanszakai közül a 
gimnáziumot felhívta, hogy a presbyteriumban leendő 
képviseltetéséről gondoskodjék. Azonban a főgimn. tanári 
kar a legmélyebben érezvén s főiskola többi tanszakaival 
(melyeket tudvalevőleg a presbyterium kebeléből kitiltott) 
a solidaritást elhatározta, hogy a neki felajánlott helyet 
tisztelettel nem veszi igénybe. Á közös összetartozandóság 
érzetén kívül azon megdönthetetlen érvet is felhozta elha-
tározása mellett, hogy a debreceni egyház vagy az egész 
kollégiumnak fentartója, vagy egyetlen fakultásának sem. 
Ha az egésznek (mert hisz a főiskolát csakis a tanul-
mányi különbözetek és fokozatok szerint lehet szét dara-
bolni), úgy meg kell maradnia 93 iki nemescélú intézke-
dése mellett, mely szerint a kollégium összes tanszakai 
képviseltessék a presbyteriumban magukat, ha pedig nem 
fentartó, akkor elesik az alap, melyre e gimnázium behí-
vását építi. Az a többszázados kapocs, mely az egyház 
és főiskoia között fennállott, mindenesetre a legkivánato-
sabbá teszi a presbyterium megnyugtató intézkedését, a 
fölebbezett ügynek a felsőbb forumokan kedvező eldön-
tését. A gimn. tanári kar kétségkívül a főiskola múltjához 
s kifelé mindig egységes állásához méltóan járt el, midőn 
ez egységet megbontani nem engedte s nem tudta. (J.) 

I S K O L A . 

Budapesti ref. főiskolánkon úgy a theologiai 
akadémián, mint főgimnáziumban e hó 18-án kezdődött 
meg és 1898 január 3 án reggelig tart a karácsonyi szün-
idő. A gimnáziumban a tanítás utolsó napján osztattatik ki 
az első évharmadi Értesítők; az akadémián december köze-
pén -tartatott meg a karácsonyi legatio-választás, mely alka-
lommal 28 hittanhalgató, három segéd-lelkész, két gimnázista 
és három tanítóképezdei növendék bocsáttatott ki a gyüle-
kezetekhez ünnepi követségbe. Járjanak békével, térjenek 
vissza egészségben az alma mater körébe! 

Országos protestáns árvaházunkban a szokásos 
karácsonyfaünnepély e hó 24-én délután tartatik, mely 
alkalommal Ltaypál Benő budai lelkész tartja az alkalmi 
beszédet. Az egyesületi választmány női tagjai az idén 
is nagy buzgóságot fejtenek ki a karácsonyi ajándékok 
és adományok összegyűjtésében. Mi is felkérjük a gyüle-
kezetek pásztorait, hogy a ránk következő szeretet-ünnep 
alkalmából emlékezzenek meg árváinkról, s valamelyik 
ünnepnapon hívják fel hallgatóik figyelmét és könyörülő 
szeretetét akár általában az árvák, akár különösebben a 
lelkészárvák házára. Az ilyen munka áldást terjeszt arra 
is, a ki gyakorolja, arra is, a ki élvezi a felebaráti sze-
retet termékenyítő hatását. 

Az országos középiskolai tanáregyesület decem-
ber 28-án választmányi ülést tart, melyre következő indít-
ványok vannak bejelentve: 1. A debreceni kerületi kör 
indítványa a minősítvényi táblázat ügyében. (L a Köz-
löny 8. sz., 205. 1.) 2. A debreceni kör indítványa a taná-
rok hirlapszerkesztői munkásságára vonatkozó 1890. évi 
486. ein. sz. a. kiadott vkminiszteri rendelet módosítása 
ügyében. (L. u. o.) 3. A debreceni kerületi kör indítványa 
a tanárok mellékfoglalkozása ügyében 1897. évi 68,400. 
sz. a. kiadott vkminiszteri rendelet hatályon kívül helye-
zése ügyében. (L. u.) 4. A debreceni kör kérelme a saját 
részére levonható tagdíjhányad ügyében. 5. A kassai kör 
indítványa a vasúti kedvezménynek nem-állami tanárokra 
kiterjesztése ügyében. 6. A kassai kör indítványa az állam-
hoz átlépett tanárok szolgálati idejének a rangsorozásnál 
leendő méltányos figyelembevétele iránt. 7. Dr. Bozóky 
Endre választmányi tag indítványa a budapesti közép-
iskolák elnevezése tárgyában. 

A nyiregyházi ág. h. ev. főgimnáziumban 
kettős tanári jubileum folyt le december 18-án azon 
alkalomból, hogy a tanártestületnek két érdemes tagja; 
Mészáros Ferenc és Szlaboczky Imre tanári munkásságá-
nak 25-ik évét betöltötte. A jubilánsokat először Benes 
László polgármester a főgimn. kormányzó tanácsának nevé-
ben üdvözölte meleg szavakban; majd az ev. egyház 
képviseletében Bartholomaeidess János stb. főesperes mél-
tatta az ünnepeltek érdemeit; ezután Martinyi József 
főgimn igazgató a tanárok, Vietórisz István VIII. o. t. 
pedig a. tanulók nevében fejezte ki a jubilánsok iránt érzett 
tiszteletüket, hálajukat. Minden beszédre meghatott szava-



ban külön-külön feleltek az érdemes professzorok. A taná-
rok az ünnepély emlékére művészi kivitelű arckép-album-
mal lepték meg szeretett két kartársukat; ugyanezt a VI. 
és VII. osztályok ifjúsága is, mint a mely osztályok főnö-
keiket tisztelik az ünnepelt tanárokban. A sikerült ünne-
pélyt a főgimn. daloskör éneke nyitotta meg és fejezte be. 

A csurgói ref. főgimnáziumban lelkesen, ünne-
pélyesen folyt le Héjas Pál tanár jubileuma, kit negyven-
éves tanári működése alkalmából koronás arany érdem-
kereszttel tüntetett ki király ő felsége. Az ünnepélyen ott 
volt az egyházmegye, az igazgatótanács, a csurgói egyház, 
a város, a jelenlegi és volt tanítványok, a tanítóképző-
intézet s a nagy közönség, hogy kifejezze méltó elisme-
rését a tanügy lelkes bajnokának, a ki 40 év alatt any-
nyi derék s hasznos tagot nevelt az egyháznak és a 
hazának. Minden testület melegen köszöntötte a jubilánst, 
a távollevő ismerősök táviratilag üdvözölték az érdemes 
tanférfiút, ki meghatóan mondott mindezekért köszönetet. 
A volt tanítványok Héjas nevére létesítendő alapítvány 
gyűjtéséhez fogtak, melyre szépen folynak az adakozások. 

A sárospataki főiskola köréből. A főiskola egész 
ifjúsága, illetve közelebbről a jogakadémia polgársága szép 
és szívből jövő ovációban részesítette e hó 17-én egyik 
legkiválóbb tanárát, a főiskola s a hazai tudományosság 
egyik díszét, dr. Ballagi Géza jogtanárt abból az örven-
detes alkalomból, hogy legújabb nagy történeti munkája, 
»A nemzeti államalkotás kora® — kikerült a sajtó alól. 
A délelőtti rendes előadási órára zsúfolásig megtelt a tan-
terem a jogászifjúsággal, melynek sorai között azonban 
a theol. ifjúság is igen szép számmal volt képviselve. 
Összes hallgatói nevében Nagy Ernő joghallgató, mint 
a jogász ifjúság elnöke intézett meleg, szívből jövő a 
tisztelettől és szeretettől áthatott beszédet az ünnepelthez, 
a ki erre, az ifjúság szeretetének és ragaszkodásának e 
szép megnyilatkozásától meghatva, lelkes, buzdító beszéd-
ben válaszolt. Jól eső örömmel tölti el őt — úgymond — 
hallgatóságának e meglepő s egyszerűségében nemes tün-
tetése, mert ebben ő a főiskola, s általában a nemzeti 
kultura érdekében kifejtett fáradozásainak áldásos gyü-
mölcsét látja. Tanártársai már napokkal előbb, egy köz-
iskolai szék alkalmával fejezték ki elismerésüket. Adjon 
az Isten lankadatlan munkaerőt továbbra is dr. Ballagi 
Gézának, hogy még igen sokáig lehessen a magyar pro-
testantizmusnak méltó dísze, büszkesége! (zs. b.) 

A sárospataki hittanhallgatók egylete, mely ez 
év szeptemberében alakult meg. dicséretet érdemlően halad 
előre s eléggé jelentékeny eredménynyel, a mi által be-
bizonyosodott, hogy ez életre való egylet megvalósulása 
valóban nagy hiányt pótol. Hetenkint egyszer tartott ülé-
seinek tárgysorozata felolvasásokból, szavalatokból, vitat-
kozásokból áll s ha a jelenlegi dicsérendő munkakedv 
nem hanyatlik: a siker bizonyára nem fog elmaradni. 
Elnök: Nagy Béla, titkár: Hudossy Lajos, jegyző : Antalfy 
László, könyvtáros: Jósvai Dénes. — A »Sárospataki 
Ifjúsági Közlöny«-t, melynek eddig i f j . Zsoldos Benő 
volt a szerkesztője, az akadémiai szék a lap egyes apróbb 

közleményeiért egy időre beszüntette. — A sárospataki 
főiskolában a karácsonyi szünidő e hó 18 án vette kez-
detét s tart bezárólag 1898. jan. 3-ig. A colloquiumok az 
akadémia mindkét szakában január 10-től kezdődnek. — 
A jogászegylet ez évben is szünetel, {i. zs. b.) 

A soproni evang. főiskola köréből írják : főgim-
náziumunk Gombócs Miklós igazgató, Hetvényi és Király 
tanárok rendezése mellett f. é. december 12-én szépen 
sikerült vallásos estét rendezett, Az este imádsággal kez-
dődött. a megnyitót Gonibócz igazgató tartotta, a vegyes-
kar Király Béla tanár vezetése alatt részleteket adott 
elő a >Miatyánk« zeneműből, Hetvényi Lajos tanár * Ké-
pek a szeretet világából« cím alatt felolvasást tartott, 
három főgimnáziumi tanuló Sántha Károly »Mult, jelen 
és jövő* című költeményét adta elő. A most kezdemé-
nyezett intézmény első próbájának sikere arra buzdítja 
a tanári kart. hogy az ifjúságra nagy hatású családias 
összejöveteleket, melyeken az érdeklődőszülők és tanügy-
barátok mindig szívesen láttatnak, állandósítsa. Az első 
összejövetel offertoriumaból karácsonyfa-ünnepélyt szán-
dékozik rendezni a tanári kar azon szegénysorsú tanulók 
számára, a kik a karácsonyi szünidőt távol a szülői ház-
tól lesznek kénytelenek eltölteni. Főiskolánk (theologia 
főgimn. tanítóképző-intézet) »Ifjúsági zenetársasága« pedig 
évenként tartani szokott, tánccal egybekötött hangverse-
nyét 1898. jan. 29-én fogja megtartani a soproni casino 
termeiben. A hangverseny tiszta jövedelme fele részben 
az »Ifjúsági zenetársaság« alaptőkéjének gyarapítására, 
fele részben a szegény tanulókat segítő magánkórház-
alap növelésére van szánva. 

A tiszántúli ev. ref. tanáregyesület í. hó 29 én 
Debrecenben tartandó közgyűlésére a központi választ-
mány nagy körültekintéssel teszi az előkészületeket. A 
kerület gimnáziumaiból 35-en jelentették be a gyűlésen 
leendő részvételöket. Ebből látható, hogy az a legszéle-
sebb érdeklődés tárgya. Biztosra lehet venni, hogy az 
egyesület a gyűlésen egy szebb jövő alapjait rakja le, s 
mint ilyen gyűlés, a debreceni a prot. tanügy iránt érdek-
lődők méltó figyelmére tarthat számot. (J.) 

EGYESÜLET. 
A M. Protestáns Irodalmi Társaság legutóbbi 

választmányi ülése a Társaság monografia-sorozatára 
vonatkozólag fontos határozatot hozott. Megállapította e 
kiadvány-sorozatnak 1898. évi könyvilletményét és elő-
készítette az 1899. és az 1900-dik évre szánt kiadványok 
tervezetét is. E határozatában az az indok vezette, hogy 
az íróknak kellő idejök legyen műveik gondos elkészíté-
sére. Kiadásra kerül 1898-ban egy csoport-monografia, mely-
ben egyházunk belső történetének némely érdekesebb rész-
letei dolgoztatnak fel. Készen van pl. Payr Sándortól 
Magyar pietisták a XVIII. században, s előkészítés alatt 
áll néhány más jelentős részlete a magyar protestantis-
mus viszontagságos múltjának. Ezeken kívül ebbe a keretbe 
illő 2—3 íves egyház- és tanügytörténeti dolgozatokat 



ezután is szívesen vesz a szerkesztőség, mely e végből a 
titkár által felkérendő szakértőkből szerveztetik. Az 1899-ik 
évre »Egyházi jeleseink* cím alatt a jelen század legki-
válóbb egyházi férfiainak életrajzait kivánja megíratni a 
Társaság, s megbízta a titkárt, hogy az egyháztörténeti 
szakférfiak közreműködésével állapítsa meg a tervezetet, 
kérjen fel írókat stb. Oly férfiak biographiájának elkészít-
tetéséről van itt szó, mint pl. a két Révész, Török Pál, 
Ballagi Mór, Kovács Ödön, Czékus István stb. Az 1899. 
évi kiadványok során dr. Szlávik Mátyás választmányi és 
Stromp László rendes tag indítványára szó volt arról is, 
hogy Schleiermacher híres beszédeinek 100-dik évfordu-
lójára (1899. év) a »Beszédek* fordíttassanak le és adas-
sanak ki; a Beszédek lefordítását kívánatosnak is tartja 
a választmány, de a monografia sorozatot lehetőleg egy-
háztörténeti műveknek kivánja fentartani. Végre az 
1900-ik évre Zsilinszky Mihály kéretett föl, hogy a magyar 
országgyűlések vallásügyi tárgyalásai című munkájának 
V. kötetét készítse el. A monográfiák e szép munka-
programmja alkalmat nyújt arra, hogy egyháztörténelmünk 
legérdekesebb szakaszai részint biográfiák, részint mono-
gráfiák keretében a művelt közönség szélesebb körében 
is ismeretesekké váljanak. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesüiet e hó 19-én 
második karácsonyfa-ünnepét tartotta a Lónyay-utcai 
főgimnázium dísztermében, melyet ez alkalomra zsúfo-
lásig megtöltött az érdekelt és az érdeklődő közönség-
A terem közepén felállított és csinosan feldíszített kará-
csonyfa körül két nagy asztalon a kiosztandó tárgyak, az 
asztalok körül a vasárnapi iskolás gyermekek, az asztalok 
előtt díszes női közönség, az asztalok mögött az egyesü-
let behívott szegényei foglaltak helyet. A Baldácsy-terembe 
járó vasárnapi iskolások éneke (Krisztus Urunknak áldott 
születésén) után Petri Elek theol. tanár mondott szép 
alkalmi imát, melyet a Lorántffy-énekkar gyönyörű éneke 
követett Kovács Lajos hitoktató vezetése mellett. Majd 
Szász Károly püspök úr intézett hatásos beszédet a közön-
séghez, a szegényekhez, a gyermekekhez s az egyesület 
tagjaihoz, mire ismét a gyermek-sereg éneke zendült föl. 
Ezután kezdetét vette az ajándékok kiosztása, mit az egye-
sület tisztviselői (Szilassyné, Vargháné, Szőtsné, Antalné, 
Dessewífy E., Bontovics J. stb.) végeztek. A vasárnapi 
iskolások egy szép karácsonyi füzetet (Mit beszél a kará-
conyfa? ford. Szilassy Aladárné) és egy zacskó süteményt 
kaptak; a szegények, öregek és gyermekek részint egész 
téli ruhát, részint egyes ruha-darabokat, kiki azt, a mire 
legnagyobb szüksége volt, mit az egyesület szegény láto-
gatói előre kitudakoltak; ezenkívül mindenik két darab 
kalácsot, mit egyes úri nők sütöttek az egyesület részére. 
Ezen a második ünnepélyen összesen 120 gyermek kapott 
ajándékot és 75 szegény családot láttak el ruhával. Az 
ünnnepélyt igazi keresztyén szellem, valódi vallásos buz-
góság hatotta át mind az imában és beszédben, mind az 
énekekben, mind a közönség meghatottságában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Az átányi népes egyházban 

mult vasárnap nagy érdeklődéssel ment végbe a lelkész-
választás Kerekes József tanácsbiró és Mikuleczky István 
egyházmegyei tanácsbiró elnöklete mellett. Megválasztot-
ták kevés szótöbbséggel Bihari Jánost, a dunántúli egy-
házkerület egyik missziólelkészét. Hír "szerint a választás 
ellen Tóth Dániel espereshez óvást adnak be, mert Bihari 
érdekében állítólag nagy kerteskedés folyt. — A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter Hallay Zoltán rozsnyói 
ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumi helyettes ta-
nárt a nevezett főgimnáziumhoz a fennálló szerződésből 
kifolyólag rendes tanárrá kinevezte. — A »Debr. Prot. 
Lap* szerkesztését dr. Baczoni Lajos mostani szerkesztő-
től új szerkesztőség veszi át, melynek tagjai lesznek : 
Sass Béla debreceni theol. tanár, Eröss Lajos püspök-
ladányi lelkész és dr. Bartha Béla debreceni jogtanár.— 
Révész Kálmán kassai lelkész. Lapunk munkatársa. 66-ból 
36 szavazattal az abaúji egyházmegye esperesévé válasz-
tatott s új hivatalát a tavaszi gyűlésen foglalja el; midőn 
ezt örömmel regisztráljuk s a tekintélyes egyházmegyének 
új espereséhez s Révész barátunknak az esperességhez 
szives örömest gratulálunk, egyszersmind azon reményün-
ket is kifejezzük, hogy az egyházi közigazgatás nem fogja 
egészen elvonni erejét az irodalomtól. — Péter Mihály 
kis-azari lelkész 26 szavazatból 23-mai a felső-zempléni 
egyházmegye papi aljegyzőjévé választatott. — A karádi 
ref. egyházközség szavazattöbbséggel Fürjész Tamás lukai 
lelkészt választotta lelkipásztorává. — A hegyaljai újjá-
szervezett ev. egyházmegye felügyelőjévé a 24 érvényes 
szavazatok mindenikével, tehát egyhangúlag Radvány Ist-
ván, az eddigi felügyelő választatott meg; az egyházmegye 
főesperesévé pedig 24 közül 20 szavazattal Thuróczy 
Pál eddigi alesperest választották a gyülekezetek; a válasz-
tás hivatalos bejelentése és az új tisztviselők székfogla-
lása a januárban tartandó egyházmegyei gyűlésen megy 
végbe. — A közoktatásügyi miniszter Sükösd Gyula kar-
cagi ref. gimnáziumi rendes tanárt szerződéses jogon a 
hódmezővásárhelyi reform, főgimnázium rendes tanárává 
nevezte ki. 

* A khinai keresztyén misszióról abból az al-
kalomból, hogy Henrik herceg, a német császár öcscse 
expedíciót vezet a mennyei birodalomba, egy csomó hamis 
adatot közöl és nagyon irányzatos magyarázatot fűz hozzá 
a »Budapesti Hirlap* dec. 14-iki száma. Ismertetve a 
kérdés politikai oldalát, a vallásügyi részéről azt írja a 
Budapesti Hirlap: »A protestáns császár megteszi azt a 
nagy szolgálatot a katholicismusnak, hogy megszerzi 
számára Khinát«, mert a mennyei birodalomban a protes-
táns misszió sehogy sem boldogul, a r. katholikus pedig 
rohamosan terjed. Nos hát a tények közlésében nagyon 
téved, az expedíció indokolásában pedig világosan ferdít 
a Budapesti Hirlap t. vezércikk írója. A német császárnak 



több esze van annál, hogy Khinát a katholicismusnak 
akarná megszerezni, csak nem oly impraktikus politikus, 
hogy a khinai keresztyén alattvalókat, azért mert azok 
történetesen pápisták, mészároltatni engedje. A keresztyén 
misszió helyzete pedig Khinában sem a róm. katholikus 
sem protestáns részre teljességgel nem oly kedvező, mint 
azt a cikkíró a pápistaság javára bizonyítgatni akarja. 
A valóság úgy áll, hogy a pápás misszió, noha már két-
száz esztendős, aránylag még se sokkal vitte többre, mint 
a még száz évet sem ért protestáns misszió. Ennek is. 
annak is óriási nehézségekkel kell megküzdeni a khinai 
nép közönye s a mandarinok által mind egyre felkeltett 
fanatismusa miatt. 

* A Pest i Hirlap. mely újévvel immár huszadik 
évfolyamát kezdi, tántoríthatlan hive a szabadelvüségnek, 
lelkes terjesztője á demokrata felfogásnak, elsőrangú a 
szépirodalmi rovata és sok kedvezményben részesíti a 
közönséget. Most is — mint már évek óta — díszes kiál-
lítású naptárt kap ajándékba minden előfizető s azonkívül 
havonkint naplójegyzésekre alkalmas füzetkét. Előfizetési 
ára negyedévre 3 frt 30 kr., egy hóra t frt 20 kr., mely 
összeg a kiadóhivatalba küldendő, a honnan mutatvány-
számokat is lehet kérni. A Regény-csarnok most Lesucur 
érdekfeszítő regényét »A legyőzhetetlen varázs« címmel 
közli, melynek újévig megjelenő részét minden uj előfizető 
külön lenyomatban kapja meg. A Pesti Hirlap előfizetői 
kedvezményes áron rendelhetik meg a Párisi Divat című, 
díszes kiállítású, hetenkint megjelenő divatlapot, melynek 
ára negyedévre 2 frt; de a Pesti Hírlappal együtt ren-
delve csak 1 frt; úgy hogy a Pesti Hirlap és Párisi Divat 
együtt negyedévre 4 frt 50 kr. (Kiadóhivatal: Rudapest, 
V., váci-körút 78. sz.) 

A D A K O Z A S . 
Az országos protestáns árvaházra Lapunk szer-

kesztőjéhez címezve következő adományokat kaptunk: 
hajdú-szoboszlói ev. ref. egyház 6 f r t ; gerjeni ev. ref. 
egyház Széki Géza lelkész útján 1 frt; bihari ev. ref. 
egyházmegye Szabó Károly esperes útján 4 frt 65 kr.— 
Ez adományokat köszönettel nyugtázzuk s jelentjük, hogy 
az árvaház pénztárnokának Bendl Henrik úrnak átszolgál-
tattuk; egyszersmind tisztelettel kérjük Lapunk olvasóit, 
hogy miként az előfizetési, úgy mindennemű jótékony 
pénzeket jövőre a Lap kiadó-hivatalához szíveskedjenek 
címezni. Budapest, 1897. december 20-án. SzÖts Farkas, 
szerkesztő. 

Az országos protestáns árvaházra a dunamel-
léki ref. egyházkerületben P tn Elek egyházkerületi pénz-
tárnok úr útján adományt küldöttek: alsó-baranya-bácsi 
egyházmegye 9 frt 15 krt, kecskeméti egyházmegye 20 frt 
33 krt, k.-somogyi egyházmegye 6 frtot, pesti egyház-

megye 56 frt 48 krt, solti egyházmegye 10 frtot, tolnai 
egyházmegye 10 frt 65 krt, összesen 112 frt 61 krt, 
egyszáz tizenkettő frt 61 krt, mely összeget tek. Bendl 
Henrik árvaházi pénztárnok úrnak átadtam. Budapesten, 
1897. december 2!-én. SzÖ's Farhas, szerkesztő. 

Pályázat tanár i állásra. 
A szarvasi államilag segélyezett ág. h. ev. főgim-

náziumnál klasszika-filologiai, esetleg latin, s bármely 
modern nyelvi tanszékre pályázhatni. 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 forint 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtnvi ötödéves pótlék, 
mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől szá-
mit. A rendes tanárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 
forintig emelkedhetik. Üresedés és kiválóság esetén elő-
léptetésre van kilátás. 

Az intézetbe lépő az országos tanári nyugdíjintézet-
nek kötelezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok bírnak kilátással végle-
gesítésre s oklevelesek a próba után figyelemben része-
sülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 frt lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra, 
képesítésükre, eddigi szolgálataikra, hadkötelezettségükre 
vonatkozó irataikat f . évi december 31-kéig a főgimná-
zium igazgatójához küldjék. 

A megválasztott hivatalát 1898. január hó 6-kán 
tartozik elfoglalni. 

Szarvason, 1897. december 15. 

2 - 2 
Mikolay Mihály, 

főg imnáz iumi felügyelő. 

169.4/97. sz. P á l y á z a t . 
A felső-baranyai egyházmegyébe kebelezett, halá-

lozás folytán megüresedett viszi ói lelkészi állásra pályá-
zat hirdettetik. 

Lelkészi javadalom 1200 frt, s így II. osztályú. 
Pályázni kivánók lelkészi minősítvénvnyel és szol-

gálati bizonyítványnyal felszerelt folyamodványukat leg-
később 1898. január 16-háig nagyt. Dányi Gábor esperes 

u. p. Oszró, Baranyam.). 
/ Budapest, 1«97. d'éfcember hó 19-én. 

Szász Károly. 
püspök. 

Lapunk jövő évi 1-ső száma a közbeeső ünne-
pek miatt, melyeken a nyomdában is munkaszünet 
van, pár napi késedelemmel január 4-én jelenik 
meg. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA nUTUPRRTKN. 
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